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1.

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1

A Bank üzletszabályzatai, azok tartalma, természete, alkalmazása

A CIB Bank Zrt. (székhely: 1024 Budapest, Petrezselyem utca 2–8.; nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi
Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004; adószám: 10136915-4-44; CSASZ:
17781028-5-44; Közösségi adószám: HU17781028; tőzsdei kereskedési jog: Budapesti Értéktőzsde
Zártkörűen Működő Részvénytársaság kereskedője; tevékenységi engedély száma: 957/1997/F,
III/41.044-10/2002) (a továbbiakban: a Bank) üzletszabályzatai mindazon Szolgáltatások nyújtásának
feltételeit szabályozzák, amelyeket a Bank az Üzletfeleinek biztosít.
A Bank jelen Általános Lakossági Üzletszabályzata (a továbbiakban: a „LÜSZ”) és a jelen
üzletszabályzat mellékleteit képező, a Fogyasztók és Egyéni Vállalkozók részére nyújtott egyes
szolgáltatástípusok szerződési feltételeit illetve a kiszervezett tevékenységeket tartalmazó Különös
Üzletszabályzatok (a továbbiakban: a „KÜSZ”-ök), valamint az üzletszabályzatok mellékletei a Bank
által egyoldalúan, előre meghatározott, több szerződés megkötése céljából alkalmazott általános
szerződési feltételeknek minősülnek, amelyeket az Üzletfél az igénylőlap, illetve a Szerződés
aláírásával fogad el.
A LÜSZ a Bank és Üzletfelei között létrejövő jogügyletek általános feltételeit tartalmazza, amelyek
mind a Bankra, mind az Üzletfélre nézve külön kikötés nélkül is kötelezőek, amennyiben az Egyedi
Szerződések, illetve a különböző hitelintézeti ügylettípusokra vonatkozó Különös Üzletszabályzatok
eltérő rendelkezéseket nem állapítanak meg. Egy adott Szolgáltatás tekintetében több Különös
Üzletszabályzat is tartalmazhat rendelkezést, amelyeket együttesen kell figyelembe venni.
A Bank fenntartja magának a jogot arra, hogy az általános szerződési feltételeit új Szolgáltatás
bevezetésekor egyoldalúan kiegészítse, valamint arra, hogy azokat – a jogszabályoknak és az
üzletszabályzatokban meghatározottaknak megfelelően – egyoldalúan módosítsa. A kiegészítés és a
módosítás a hatályba lépésének időpontjától vonatkozik a már megkötött Szerződésekre is.
Amennyiben egy egyoldalú módosítás kizárólag a Különös Üzletszabályzat rendelkezéseit érinti, úgy a
LÜSZ módosítására nem kerül sor.
A Bank 2014. március 15. napjától az Általános Üzletszabályzatot, a „Lakossági Üzletág Általános
Szerződési Feltételeit” és a „Lakossági Ingatlanfedezetes Hitelek Szerződési Feltételeit” új szerkezeti
struktúrában jeleníti meg, az ezekben foglalt rendelkezéseket 2014. március 15. napjától a jelen
üzletszabályzat, valamint a Fogyasztók és Egyéni Vállalkozók részére nyújtott egyes
szolgáltatástípusok szerződési feltételeit tartalmazó Különös Üzletszabályzatok tartalmazzák. A jelen
üzletszabályzat, valamint a Fogyasztók és Egyéni Vállalkozók részére nyújtott egyes
szolgáltatástípusok szerződési feltételeit tartalmazó Különös Üzletszabályzatok a hatályba lépésük
időpontjától vonatkoznak a már megkötött Szerződésekre is.
1.2

A Szerződés részét képező egyes dokumentumok elérhetősége

A Bank a LÜSZ-t és a Különös Üzletszabályzatokat, a Kondíciós Listát a Bankfiókban és honlapján
(www.cib.hu) is közzéteszi, a Bankfiókban azokat a meghirdetett üzleti órák alatt bárki megtekintheti
és megismerheti. A Bank a LÜSZ-t az Üzletfél kérésére ingyenesen rendelkezésre bocsátja.
Amennyiben az Üzletfél olyan Szolgáltatást vesz igénybe, amelyre Különös Üzletszabályzat is
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irányadó, a Bank a vonatkozó Különös Üzletszabályzatot az Üzletfél kérésére ingyenesen szintén
rendelkezésére bocsátja.
1.3

Hierarchia

Az Egyedi Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Különös Üzletszabályzat (ha az adott
Szolgáltatás tekintetében van ilyen) és a Kondíciós Lista (beleértve a Banki Órarendet, a
Kamattájékoztatót is) rendelkezései irányadók. Ha az adott Szolgáltatás tekintetében nincs Különös
Üzletszabályzat, vagy annak rendelkezései sem szabályozzák az adott kérdést, akkor a LÜSZ
rendelkezései az irányadók. A LÜSZ-ben nem szabályozott kérdésekben az irányadó jogszabályoknak
a rendelkezéseit kell alkalmazni. Egyes bankügyletekre vonatkozóan ugyancsak alkalmazandók a
megfelelően közzétett nemzetközi szerződések, szabályzatok (szokványok).
Amennyiben az Egyedi Szerződés és akár a Különös Üzletszabályzat, a Kondíciós Lista, akár a LÜSZ
egymásnak ellentmondó rendelkezéseket tartalmaz, az Egyedi Szerződés rendelkezései az irányadók.
Amennyiben a Különös Üzletszabályzat és a LÜSZ rendelkezései között van ellentmondás (anélkül,
hogy a kérdést az Egyedi Szerződés rendezné), a Különös Üzletszabályzat rendelkezései az irányadók.
1.4

Irányadó nyelv

Amennyiben az üzletszabályzatokat a Bank angol nyelven is közzéteszi, a magyar és angol nyelvű
változat közötti esetleges eltérés esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.
Amennyiben az Üzletfél idegen nyelvű dokumentumot bocsát a Bank rendelkezésére, a Bank jogosult
annak hitelesített vagy szakfordító által készített magyar nyelvű fordítását kérni.
1.5

Irányadó jog

A LÜSZ hatálya alatt létrejövő jogviszonyok vonatkozásában a magyar jog az irányadó.
2

MEGHATÁROZÁSOK

A Szerződésben (amibe beletartozik a jelen LÜSZ is) a következő definíciók és kifejezések a mellettük
található jelentéssel bírnak:
Adatvédelmi Rendelet: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről,
Adatvédelmi Törvény: a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról.
Adminisztrációs díj: Hitel vagy Kölcsön esetén az Üzletfél kérelmére végrehajtott olyan kétoldalú
szerződésmódosítással nem járó tevékenységgel kapcsolatban felmerült adminisztrációs,
számítástechnikai programkészítési, adatrögzítési, kockázatelemzési ügyviteli költségeket tartalmazó
díj, amely olyan tevékenység során merül fel, amikor a Bank az Üzletfél kéréséhez hozzájárul és erről
szóló nyilatkozatot állít ki.
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Adó: mindenfajta adó, illeték, közszolgáltatási díj, vám vagy más hasonló jellegű fizetési kötelezettség
(korlátozás nélkül beleértve bármely, az ilyen kötelezettség elmulasztásából eredően fizetendő
valamennyi bírságot vagy kamatot is).
Adós: az az Üzletfél, aki Kölcsönre vagy Hitelre vonatkozó Szerződést köt.
Adóstárs: az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki az Adóssal együtt köt Kölcsönre
vagy Hitelre vonatkozó Szerződést, és az abból fakadó kötelezettségekért az Adóssal egyetemlegesen
felel.
ÁFA Törvény: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.
Ajánlat Elfogadása: a Bank által aláírt, az Üzletfélnek küldött, a Szerződés elválaszthatatlan részét
képező dokumentum, amely az Üzletfél Bank felé tett ajánlatának elfogadását jelenti és a Szerződés
létrejöttét eredményezi; és amelyben a Bank meghatározza a Hitelkeret mértékét.
Ajánlati Lap: indexált Betét lekötésére vonatkozó, adott napra érvényes banki ajánlat, amely a
Kondíciós Listával együtt érvényes.
Aláírási Kódszó: olyan érzékeny fizetési adat, mely a CIB Internet alapú Elektronikus Szolgáltatások
jelszóval történő azonosítási (hitelesítési) mód esetében a Felhasználó elektronikus aláírásául
szolgáló, a Felhasználó által megadott azonosító.
Aláírókarton: az Egyedi Szerződés aláírásával egyidejűleg vagy azt követően kiállított, a Szerződéssel
kapcsolatban a rendelkezésre jogosultak aláírásmintáit tartalmazó, a Keretszerződés
elválaszthatatlan részét képező, a Bank által rendszeresített papír alapú dokumentum..
Alap: az Országos Betétbiztosítási Alap.
ARE Nyilvántartás: közhiteles országos központi nyilvántartás, mely a természetes személyek
adósságrendezésére vonatkozóan az adósságrendezés kezdeményezését, az adósságrendezés
kezdeményezésének, illetve lefolytatásának sikertelenségét, a bírósági adósságrendezés
elrendelését, az adósságrendezési eljárás szakaszait, a bírósági adósságrendezés elrendelésének
elutasítását, a bírósági adósságrendezési eljárás megszüntetését, az eljárás során hozott érdemi
határozatokat, valamint az eljárás hatálya alá tartozó személyeket tartja nyilván.
ARE törvény: a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény
Az ARE törvény szerint: a törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő belföldi természetes
személy.
Az ARE törvény szerint: az a természetes személy, aki az ARE törvény szerinti adóssal - ideértve a
készfizető kezest is - egyetemlegesen felelős, és az adóssal közös háztartásban él vagy az adóssal
vagyonközösségben van.
Árfolyamrögzítés Törvény: a 2011. évi LXXV. törvény a deviza kölcsönök törlesztési árfolyamának
rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről.
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Áruhitelkártya: a Bank által kibocsátott és a Bank tulajdonát képező olyan nemzetközi logóval
ellátott Hitelkártya, amellyel az annak birtokában lévő Kártyabirtokos a Bank által megállapított
Hitelkeret erejéig a Szerződés szerint rendelkezhet (az Áruhitelkártya magában foglalja a Főkártyát és
a Társkártyát).
Áruhitelkártya-számla: a Bank által az Áruhitelkártya tekintetében korábban részlegesen felmondott
Áruhitelkártya –szerződés alapján a megszűnt Áruhitelkártyához kapcsolódóan a Bank által forintban
vezetett és nyilvántartott Elszámolási Számla, mely az Áruhitelkártya-szerződés alapján fennálló
tartozás megfizetésére szolgál.
ATM (Automated Teller Machine - készpénzkiadó automata): valamennyi olyan, a Bank vagy más által
működtetett automata berendezés, amelyen a Kártyabirtokos Bankkártyáján szereplő nemzetközi
logó feltüntetésre került, és a Bankkártya elektronikus adathordozóján (mágnes és/vagy chip)
szereplő adatok ATM általi leolvasásával és a Bankkártya PIN Kód beütésével a Kártyabirtokos a Bank
által meghatározott és/vagy kibocsátott Bankkártyával készpénzt vehet fel, a Bank által működtetett
ATM esetén aktuális egyenleget kérhet, és egyéb, a Bank által időről időre meghatározott (az ATM
menüsorában megjelenő) banki műveleteket végezhet.
Átutalás Hitelkártyaszámla Terhére: olyan Tranzakció, mely során az Üzletfél megbízza a Bankot,
hogy Hitelkártyaszámlája fedezetének terhére meghatározott összeget utaljon át a Kedvezményezett
bankszámlája javára.
Átutalás: (i) az Üzletfél, mint Fizető Fél közvetenül vagy fizetés-kezdeményezési szolgáltatón
keresztül tett rendelkezése alapján végzett olyan Pénzforgalmi Szolgáltatás, amelynek során az
Üzletfél, mint Fizető Fél Bankszámláját a Kedvezményezett javára megterhelik, valamint (ii) a
hatósági atutalás és (iii) az átutalási végzés alapján történő átutalás.
Átvételi Időpont: Banki Napon belül a Bank által a Banki Órarendben meghatározott azon kezdő és
záró időpont, amely között a fizetési megbízást a Bank az Üzletféltől átveszi, valamint Banki Napon
belül a Bank által a Banki Órarendben meghatározott azon kezdő és záró időpont, amely között a
Bank a beérkező fizetési műveleteket átveszi.
Átvezetés: az Üzletfél azon Átutalási megbízása, amellyel megbízza a Bankot, hogy meghatározott
összeggel a Banknál vezetett valamely Bankszámláját terhelje meg és ezen összeget a Banknál
vezetett másik Bankszámláján írja jóvá.
Átvezetés: az Üzletfél azon Átutalási megbízása, amellyel megbízza a Bankot, hogy meghatározott
összeggel a Banknál vezetett valamely Bankszámláját terhelje meg és ezen összeget, illetve
konverzióval járó megbízás esetén ezen összeg ellenértékét a Banknál vezetett másik Bankszámláján
írja jóvá.
Azonnali Hatályú Felmondási Esemény: a Szerződésben meghatározott olyan esemény vagy
rendelkezés, amelynek bekövetkeztével és/vagy megszegésével a Bank jogosulttá válik a Szerződés
vagy egyéb jogügylet azonnali hatályú felmondására és a Szolgáltatás(ok) nyújtásának az Üzletfél felé
történő megszüntetésére.
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Azonosított elektronikus út: a Távközlő Eszköz, Távoli kommunikáció közül a CIB internet alapú
Elektronikus Szolgáltatások rendszerei minősülnek azonosított elektornikus útnak.
Babakötvény Törvény: a 2005. évi CLXXIV. törvény.
Bankfiók: az, az ügyfélforgalom számára nyitva álló banki helyiség, amelyben az Üzletfelek a Bank
szolgáltatásait személyesen vehetik igénybe.
Bankgarancia: a Bank által Biztosítékként elfogadott garancia.
Banki Nap: az a nap, amikor a Bank hatályos nyitvatartási rendje szerint Fizetési Művelet teljesítése
céljából nyitva tart.
Banki Órarend: a fizetési megbízások Átvételi Időpontjának és teljesítésének rendje, amelyet a Bank
határoz meg a Kondíciós Lista mellékletében.
Banki Technikai Hitelszámla: a Bank tulajdonában lévő olyan számla, mely a Kölcsön visszafizetéséül
szolgál
Bankkártya PIN Kód: (Personal Identification Number – személyi azonosító kódszám) olyan érzékeny
fizetési adat, mely személyre szóló és titkos kód, amely az Üzletfél kizárólagos és egyértelmű
azonosításához (hitelesítéséhez) szükséges a Bankkártya Tranzakciókkal kapcsolatban.
Bankkártya: a Bank által kibocsátott Betéti Bankkártya, Hitelkártya, Bevásárlókártya (ideértve mind a
Főkártyát mind a Társkártyát).
Bankkártya-tranzakció: az Elfogadóhelyeken történő Tranzakció, azaz Vásárlás és/vagy
Készpénzfelvétel Bankkártyával, továbbá a Bankkártyával végzett bármely egyéb Tranzakció,
Hitelkártya vagy Bevásárlókártya esetében a Hitelkártya-Tranzakciós Megbízás is, ideértve az
előbbiekben felsorolt műveletek minden díját, költségét és Adóját.
Bankszámla: Fizetési Műveletek teljesítésére szolgáló, a Bank által az Üzletfél nevére megnyitott
számla, ideértve, de nem kizárólagosan, a bankszámlát, folyószámlát, pénzforgalmi számlát,
ügyfélszámlát és korlátozott rendeltetésű számlát is.
Bankszámlakivonat: a Bank által, a Keretszerződésen alapuló megbízás alapján a Bankszámlán, vagy
ha az Üzletfélnek nincs Bankszámlája, akkor a számla igénybevétele nélkül lebonyolított, a
megbízással kapcsolatos utólagos tájékoztatás, ideértve az Üzletfél által a Bank részére fizetendő, a
Pénzforgalmi Szolgáltatással kapcsolatos valamennyi díjat, költséget vagy egyéb fizetési
kötelezettséget tartalmazó kimutatást is.
Bankszámla-tulajdonos Társkártyabirtokos: a Bank azon Üzletfele, aki a Bankkal Bankszámlára
vonatkozó szerződéssel és olyan Betéti Bankkártyával (társkártyával) rendelkezik, mely ezen
Bankszámla felett biztosít rendelkezési jogot.
Bankszámla-tulajdonos: a Bank azon Üzletfele, aki a Banknál Bankszámlával rendelkezik.
Befizetendő Összeg: Áruhitelkártyával kapcsolatban az Üzletfél által meghatározott határidőig
teljesítendő fizetés a Bankszámlakivonaton feltüntetett összegben.
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Befogadás: CIB Minősített Fogyasztóbarát Hitel, CIB NHP Zöld Otthon Lakásvásárlási Hitel, CIB NHP
Zöld Otthon Lakásvásárlási Hitel Otthonteremtési Kamattámogatással igénylése esetén, a Bank által
az Üzletfél részére átadott „A hiteligényléshez szükséges ellenőrző lista” elnevezésű dokumentumban
a Bank által megjelölt a hiteligénylés befogadásához szükséges összes dokumentum – az értékbecslés
és az adásvételi szerződés kivételével- hiánytalan benyújtásának időpontja.
Bérlő: azon Üzletfél, aki Szerződés megkötésével széffel kapcsolatos Szolgáltatást vesz igénybe.
Beszedés: a Kedvezményezett rendelkezése alapján végzett olyan Pénzforgalmi Szolgáltatás,
amelynek során a Fizető Fél Bankszámlájának a Kedvezményezett javára történő megterhelése a
Fizető Fél által a Kedvezményezettnek, a Kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának vagy a
Fizető Fél saját pénzforgalmi szolgáltatójának adott hozzájárulás alapján történik.
Betét: az Üzletfél által a Banknál meghatározott időre lekötött pénzösszeg, amelyet a Bank
nyilvántart, és amelynek összege után a Bank a Kondíciós Listában vagy Egyedi Szerződésben
meghatározott kamatot fizet, illetve Betétnek minősül a Bankszámlán lekötés nélkül elhelyezett
pénzösszeg.
Betéti Bankkártya: a Kártyabirtokos részére a Bank által kibocsátott készpénz-helyettesítő fizetési
eszköz, amelynek tulajdonosa a Bank, és amellyel az Üzletfél a Bankkal szemben fennálló
számlaköveteléséről a Bankkártyákra vonatkozó Különös Üzletszabályzat rendelkezései szerint
rendelkezhet a Kártyabirtokos.
Bevásárlókártya: olyan Bankkártya, amellyel az annak birtokában lévő Kártyabirtokos a Bank által
megállapított Hitelkeret erejéig a Bankkártyákra vonatkozó Különös Üzletszabályzat rendelkezései
szerint rendelkezhet.
Bevásárlókártya-számla: a Bevásárlókártyához kapcsolódóan a Bank által vezetett és nyilvántartott
Bankszámla, amelyen a Bank minden, a Főkártyabirtokos és a Társkártyabirtokos javára történő
jóváírást jóváír és amely terhére számolja el a Bank a Bankkártya Tranzakciókat.
Biztonsági SMS: a Banknak az Egyes Elektronikus Szolgáltatások Szabályairól szóló Különös
Üzletszabályzatában szabályozott „Biztonsági SMS” nevű Szolgáltatása.
Biztosíték: olyan dolog vagy jog, amely szerződés vagy jogszabályi rendelkezés alapján az Üzletfél
Bank felé fennálló kötelezettségének teljesítését biztosítja.
Biztosítéki Szerződés: az az Egyedi Szerződés, amellyel adott Üzletfél vagy a reá tekintettel más
Biztosítékot Nyújtó Biztosítékot nyújt a Banknak ezen Üzletfél egy vagy több Tartozásához
kapcsolódó kötelezettségei teljesítésének biztosítására.
Biztosítékot Nyújtó: minden olyan személy, aki/amely az Üzletfélnek a Szerződés alapján fennálló
vagy azzal összefüggő kötelezettségeinek teljesítéséért Biztosítékot nyújt.
BUBOR (Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb): Az MNB a BUBOR kezelésére vonatkozó
jogkörében eljáró Referenciamutató Jegyzési Bizottsága (a továbbiakban: RJB) döntése alapjánkijelölt
bankok által jegyzett bankközi forint hitelkamatlábakból az MNB szabályzatában rögzített módon
számított referencia-kamatláb, amelyet a Magyar Nemzeti Bank minden Banki Napon közzétesz a
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Reuters "BUBOR"” oldalán, illetve a sajtó rendelkezésére bocsát publikálás céljából. A Bank a
honlapján elérhetővé teszi az ingatlannal fedezett kölcsönök éves ügyleti kamatának
megállapításához figyelembe vett érvényes BUBOR mértékét, továbbá elérhetővé teszi a BUBOR
korábbi adatait.
Cash Letter: a Csekkek csoportja, amely tartalmazza a vonatkozó összegek és megbízások adatait.
CIB Babakötvény Program: a Babakötvény Törvény szerint 2005. december 31. után született,
Magyarország területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár Fogyasztó számára nyújtott
életkezdési támogatási program.
CIB Babaváró Kölcsön: a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III.12.) Korm.rendelet alapján és
annak feltételei mellett nyújtott állami kamattámogatású Kölcsön.
CIB Bankcsoport vagy CIB Csoport: az 1. számú mellékletben meghatározott gazdasági társaságok
összessége.
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 mobilalkalmazás
Felhasználói Kézikönyvben meghatározott szolgáltatások igénybevételét biztosítja.
CIB Bank mobilalkalmazás kártya authentikációs funkció: A CIB Bank mobilalkalmazás azon
változata, melyet kizárólag az interneten történő bankkártyás vásárlások jóváhagyására tud használni
a Kártyabirtokos, és amelynek meglétéhez nem szükséges Egyedi szerződés.
CIB Bank mobilalkalmazás Felhasználói Kézikönyv: a CIB Bank mobilalkalmazáshoz kapcsolódóan, a
CIB internet alapú Elektronikus Szolgáltatásokra vonatkozó Különös Üzletszabályzat segédletét
képező, a Bank internetes honlapján elhelyezett olyan dokumentum, amely részletezi a alkalmazás
műszaki és szoftver követelményeit, a CIB Bank mobilalkalmazás útján elérhető Szolgáltatások körét,
az Elektronikus Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges tárgyi feltételeket, a használatához
szükséges teljes és részletes lebonyolítási rendet, valamint részletesen tartalmazza azon magatartási
szabályokat, amelyek a használat során az Elektronikus Szolgáltatás felhasználójától elvárhatóak és a
rendszerek szabályszerű és biztonságos használatát célozzák.
CIB Hard Token: A CIB Hard Token egy fizikai jelszógeneráló eszköz, amely egy egyszer felhasználható
jelszót ad meg, ami biztonsági kódként szolgál a CIB Internet alapú elektronikus szolgáltatásokba (CIB
Internet Bank, CIB Bank Online), CIB TPP csatorna és az eBroker szolgáltatásba történő
bejelentkezéshez, az aláírást igénylő műveletek jóváhagyásához, valamint az interneten történő
bankkártyás vásárlások jóváhagyásához is Az CIB Hard Token a felhasználó által igényléskor beállított
személyes 4 jegyű kód megadása (belépés) után használható. A CIB Hard Token által generált
hatjegyű szám, azaz a CIB Hard Token által generált jelszó minden esetben az eszközön található 1-es
gomb megnyomása eredményeként keletkezik, melyet az aláírást igénylő műveletek jóváhagyásához
kell használni
CIB Internet Bank Felhasználói Kézikönyv: a CIB Internet Bankhoz kapcsolódóan, a CIB internet alapú
Elektronikus Szolgáltatásokra vonatkozó Különös Üzletszabályzat segédletét képező, a Bank
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internetes honlapján elhelyezett olyan dokumentum, amely részletezi az Internet Bank műszaki és
szoftver követelményeit, a CIB Internet Bank útján elérhető Szolgáltatások körét, az Elektronikus
Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges tárgyi feltételeket, a használatához szükséges teljes és
részletes lebonyolítási rendet, valamint részletesen tartalmazza azon magatartási szabályokat,
amelyek a használat során az Elektronikus Szolgáltatás felhasználójától elvárhatóak és a rendszerek
szabályszerű és biztonságos használatát célozzák.
CIB Internet Bank: azon Elektronikus Szolgáltatás, amely a Bank internetes honlapján (www.cib.hu)
webböngészőn keresztül vagy saját számítógépre telepíthető formátumban érhető el magyar és
angol nyelven és amelyen keresztül a Bank a Bankszámla-tulajdonos/Hitel- vagy Bevásárlókártya
Főkártyabirtokos, CIB Bankcsoportba tartozó lízingtársasággal finanszírozási szerződést kötő Üzletfél
és/vagy az általuk megadott Felhasználó részére interneten keresztül a CIB Internet Bank Felhasználói
Kézikönyvben meghatározott szolgáltatások igénybevételét biztosítja..
CIB Bank Online Felhasználói Kézikönyv: a CIB Bank Online hoz kapcsolódóan, a CIB internet alapú
Elektronikus Szolgáltatásokra vonatkozó Különös Üzletszabályzat segédletét képező, a Bank
internetes honlapján elhelyezett olyan dokumentum, amely részletezi a CIB Bank Online műszaki és
szoftver követelményeit, a CIB Bank Online útján elérhető Szolgáltatások körét, az Elektronikus
Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges tárgyi feltételeket, a használatához szükséges teljes és
részletes lebonyolítási rendet, valamint részletesen tartalmazza azon magatartási szabályokat,
amelyek a használat során az Elektronikus Szolgáltatás felhasználójától elvárhatóak és a rendszerek
szabályszerű és biztonságos használatát célozzák.
CIB Bank Online: azon Elektronikus Szolgáltatás, amely a Bank internetes honlapján (www.cib.hu)
érhető el, és amelyen keresztül a Bank a Bankszámla-tulajdonos/Hitel- vagy Bevásárlókártya
Főkártyabirtokos, CIB Bankcsoportba tartozó lízingtársasággal finanszírozási szerződést kötő Üzletfél
és/vagy az általuk megadott Felhasználó részére interneten keresztül a CIB Bank Online Felhasználói
Kézikönyvben meghatározott szolgáltatások igénybevételét biztosítja
CIB Internetkártya: kizárólag interneten keresztül történő vásárlásra használható, ő Betéti
Bankkkártya.
CIB Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel: az a Hitel, amelynek szerződési feltételeit a Magyar
Nemzeti Bank az általa kiadott mindenkor hatályos „Minősített fogyasztóbarát lakáshitel”
minősítésére elnevezésű pályázati kiírásban meghatározottak szerint minősített és amely
vonatkozásában a Magyar Nemzeti Bank a „Minősített fogyasztóbarát lakáshitel” minősítés
használatát biztosította.
CIB Mobilbank: a Bank azon szolgáltatása, amelynek során a Bank az Üzletfél megbízásából az
Üzletfél által meghatározott mobiltelefonszámra automatikus SMS-üzenetet küld az Üzletfél
Bankszámláján történt terhelésekről és jóváírásokról, az egyenlegekről („Számlafigyelő rendszer”), az
engedélyezett Bankkártya Tranzakciókról („Kártyafigyelő rendszer”), valamint egyes, az Üzletfelet
érintő információkról.
CIB mobilToken: a CIB Internet Bank Felhasználói Kézikönyvben meghatározott mobil eszközre
telepíthető, az érzékeny fizetési adatot, az egyszer használatos jelszót generáló eszköz (szoftver)
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amelyet a PIN-kód és PIN kód emlékeztető (ország név és annak zászlója) véd a jogosulatlan
használattól.
CIB NHP Zöld Otthon Lakásvásárlási Hitel: az a Hitel, amelyet a Bank a Magyar Nemzeti Bank NHP
Zöld Otthon Programjának (továbbiakban: NHP ZOP) keretében nyújt.
CIB NHP Zöld Otthon Lakásvásárlási Hitel Otthonteremtési Kamttámogatással: olyan CIB NHP Zöld
Otthon Lakásvásárlási Hitel, melyhez Támogatási Rendeletben meghatározott családi
otthonteremtési kamattámogatás kapcsolódik.
CIB Otthonteremtő Hitel: az a Hitel, amelyet a Bank a mindenkor hatályos lakáscélú állami
támogatások alapján és annak feltételei szerint lakásvásárlás/bővítés/korszerűsítés céljából,
ingatlanra alapított önálló zálogjog fedezete mellett nyújt, és amelyre kamattámogatási jogosultság
az önálló zálogjog(ok) FHB általi felvásárlásával keletkezik.
CIB TPP csatorna jelenti a Bank azon internet alapú Elektronikus Szolgáltatását, amelyen keresztül a
TPP a Bankkal kommunikál a TPP szolgáltatás általa történő teljesítése érdekében. A CIB TPP csatorna
magyar és angol nyelven érhető el a TPP rendszerén keresztül, a Bank online felületére történő TPP
általi átirányítással. A CIB TPP csatorna teszi lehetővé az Üzletfél számára a TPP-n keresztül adható
banki tranzakciók végrehajtását. A CIB TPP csatorna részletes szabályait a CIB TPP csatorna
Elektronikus Szolgáltatásra vonatkozó Különös Üzletszabályzat, valamint a vonatkozó felhasználói
kézikönyv tartalmazza.
CIB24 Prémium Vonal: a Bank Prémium Üzletfelei számára elérhető CIB24 vonal
CIB24 Private Banking Vonal: a Bank Private Banking Üzletfelei számára elérhető CIB24 vonal.
CIB24: a Bank 24 órás telefonos ügyfélszolgálata, amelyen keresztül az Üzletfél általános információt,
számlainformációt kérhet, illetve megbízások végrehajtását és Bankkártya-ügyintézést, valamint a
Bank által időről időre meghatározott egyéb szolgáltatásokat vehet igénybe.
Collection: a Bank által fizetési felszólítás alapon továbbított Csekkbeszedés a kötelezett fél fizető
bankjához.
Családi Csődvédelmi Szolgálat: az adósságrendezési eljárással kapcsolatos feladatok ellátására
felállításra kerülő szervezeti egység, melynek központi szerve az Igazságügyi Hivatal szervezeti
egysége, területi szervei a kormányhivatalokban felállításra kerülő szervezeti egységek
Családi vagyonfelügyelő: az adósságrendezési eljárásban közreműködő fizetésképtelenségi szakértő.
Csekk: a Bankban beváltható, készpénzt helyettesítő fizetési eszköz, hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír, amely tartalmazza a csekk elnevezést az okirat szövegében éspedig az okirat kiállításának
nyelvén, határozott pénzösszeg fizetésére szóló feltétlen meghagyást, a fizetésre kötelezett nevét
(címzett), a fizetési hely megjelölését, a csekk kiállítási napjának és helyének megjelölését és a
kibocsátó aláírását.
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Csekkbefizetési (Cheque Deposit) Nyomtatvány: olyan nyomtatvány, amely kitöltése útján a Bank az
Üzletfél megbízása alapján vállalja, hogy beszedi az Üzletfél, mint Kedvezményezett javára befolyó
összegeket, és jóváírja az Üzletfél Bankszámláján.
Csekkbeszedés: a Kedvezményezett rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás,
amelynek során a Fizető Fél fizetési számlájának a Kedvezményezett javára történő megterhelése a
Fizető Fél által a Kedvezményezettnek, a Kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának vagy a
Fizető Fél saját pénzforgalmi szolgáltatójának adott hozzájárulás alapján, Csekk útján történik.
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.
CVV2/CVC2 (Card Verification Value/Code): a Bankkártya hátoldalán található három számjegyből
álló biztonsági kód, melyet interneten történő vásárlás során kell megadnia az Üzletfélnek.
Deviza Átutalás: minden Átutalási megbízás, amely végrehajtása során legalább egy, forinttól eltérő,
a Bank által jegyzett devizanem is érintett. Kivételt képez ez alól az az értéknapot nem tartalmazó
bankon belüli Forint Átutalás/ Konverzió, amely során az Üzletfél a Bank Elektronikus Szolgáltatásain
keresztül a Kedvezményezett egyedi pénzforgalmi jelzőszámának megadásával megbízza a Bankot,
hogy a 10 millió forint értékhatárt meg nem haladó megbízásának összegével a Banknál vezetett
forint számláját megterhelje és a kedvezményezett deviza számláját jóváírja.
Deviza Átutalás: minden Átutalási megbízás, amely végrehajtása során legalább egy, forinttól eltérő,
a Bank által jegyzett devizanem is érintett. Kivételt képez ez alól az az értéknapot nem tartalmazó
bankon belüli konverzióval járó Forint Átutalás/ Átvezetés , amely során az Üzletfél a
Kedvezményezett egyedi pénzforgalmi jelzőszámának megadásával megbízza a Bankot, hogy a
megbízásának összegével a Banknál vezetett forint számláját megterhelje és a kedvezményezett
deviza számláját az összeg ellenértékével jóváírja.
Devizakülföldi: a 2001. évi XCIII. törvény által devizakülföldiként meghatározott személy.
Devizaünnepnap: minden egyes olyan nap, amelyen az adott devizákra vonatkozóan megbízást a
Bank nem teljesít, és amelyeket a Bank hirdetményben tesz közzé az adott naptári év
vonatkozásában.
Digitalizálás: A Visa és Mastercard Nemzetközi Kártyatársaság technológiáján alapuló eljárás, amely
során a Bank által kibocsátott bankkártyához a kártyatársaság hozzárendeli annak egy Digitalizált
megfelelőjét. A Digitalizált Bankkártya specifikus céllal kerül létrehozásra, mobil fizetés esetén egy
konkrét mobil eszközhöz történő hozzáadás céljából. Egy adott bankkártyához egy időben több
Digitalizált Bankkártya is hozzárendelhető, ha pl. a kártyabirtokos több mobil eszközön szeretné
kártyáját fizetésre használni.
Digitalizált Bankkártya: Olyan, a Digitalizálás során létrejövő, egyedi azonosítóval rendelkező
Készpénzhelyettesítő fizetési eszköz, amelynek rendszerparaméterei megegyeznek a Digitalizálásra
Engedélyezett Bankkártya rendszerparamétereivel. A Digitalizált Bankkártyára a Bank és az Üzletfél
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között létrejött Szerződés Bankkártyára vonatkozó rendelkezése - a Digitalizált Bankkártya technikai
sajátosságait figyelembe véve – megfelelően alkalmazandó.
Digitalizálásra Engedélyezett Bankkártya: Apple pay esetén: A Bank által Fogyasztónak minősülő
Kártyabirtokos Üzletfél részére (fizikailag) kibocsátott forint (HUF) vagy euró (EUR) vagy amerikai
dollár (USD) alapú érintéses fizetésre alkalmas Visa Inspire Betéti Bankkártya, és valamennyi típusú
érintéses fizetésre alkalmas Mastercard Hitelkártya és Mastercard Gold Betéti Bankkártya. Google
pay esetén: A Bank által Fogyasztónak minősülő Kártyabirtokos Üzletfél részére (fizikailag) kibocsátott
forint (HUF) vagy euró (EUR) vagy amerikai dollár (USD) alapú érintéses fizetésre alkalmas Visa
Inspire, Visa Business és Visa Kompakt Betéti Bankkártya.

Digitális képmás: A harmadik fél Mobil Fizetési Szolgáltatásában megjelenő bankkártya digitális
reprezentációja.
Díjkimutatás: A Bank által évente egy alkalommal az Üzletfél részére rendelkezésre bocsájtott, az
Üzletfél fizetési számlájához kapcsolódó szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban felmerülő
valamennyi díjról, valamint adott esetben a fizetési számlára alkalmazott kamatlábakról - a
2014/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a díjkimutatás egységesített
formátumára és egységes szimbólumára vonatkozó végrehajtás-technikai standardok
meghatározásáról szóló, 2017. szeptember 28-i (EU) 2018/33 bizottsági végrehajtási rendelet alapján
- készített kimutatás.
Díjnet Elektronikus Számlakezelés Szolgáltatás: a Díjnet Zrt. elektronikus számlabemutatási
rendszeréhez csatlakozott számlakibocsátók által kiállított számla (a továbbiakban: szolgáltató által
kiállított számla) meghatározott adatainak (fizetendő összeg, határidő, számlakibocsátó, befizető
azonosító, státusz) megtekintését lehetővé tevő Szolgáltatás, amely többek között lehetővé teszi,
hogy sor kerüljön megbízás adására a szolgáltató által kiállított számla összegének kifizetésére, vagy a
számla kifizetésének elutasítására.
Díjnet Zrt. Elektronikus Számlabemutatási Rendszer: a Díjnet Zrt. által nyújtott, a www.díjnet.hu
internetes oldalon történt regisztrációt követően igénybe vehető elektronikus számlabemutatási
szolgáltatás.
Easy Token: olyan érzékeny fizetési adatnak minősülő jelszót generáló eszköz, amellyelaz
Elektronikus Szolgáltatás belépési képernyőjén megadható belépési jelszó generálható és amelyet
jelszó véd a jogosulatlan használattól.
eBroker: a Bank azon Elektronikus Szolgáltatása, amelynek igénybevételével az Üzletfél közvetlen
kapcsolatba kerül a Bank befektetési szolgáltató rendszerével és így on-line kapcsolatba kerül
magával a tőzsdével.
EGT: az Európai Unió és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) tagjai által létrehozott
intézmény, az Európai Unió Egységes Piacának kiterjesztése. Tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária,
Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia,
Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta,
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Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia és
Izland, Liechtenstein, Norvégia. Az EFTA tagjai közül: Izland, Norvégia és Lichtenstein. Az EFTA
negyedik tagja, Svájc, az unió piacához kétoldalú szerződésekkel kapcsolódik.
Egyéb díj, külön eljárás díj: Hitel vagy Kölcsön esetén az Üzletfél által igényelhető földhivatali
ügyintézésért fizetendő díj, mely a Bank adminisztrációs, számítástechnikai programkészítési,
adatrögzítési ügyviteli költségeit és megbízott harmadik személy költségeit tartalmazza.
Egyedi Azonosító: a fizetési számlának minősülő Bankszámla száma, vagy fizetési számla hiányában a
kedvezményezett egyértelmű azonosítása (hitelesítése) céljából a Bank által az Üzletfél számára
meghatározott betű-, számjegy- vagy jelkombináció.
Egyéb hitelező: az ARE törvény szerint
a) aki az üzletszerű gazdasági tevékenységével összefüggésben, végrehajtható okirattal vagy
számlával igazolt, pénzfizetésre vonatkozó követeléssel rendelkezik az adóssal szemben,
b) aki az adós vagy adóstárs egyéni vállalkozó munkavállalója, az e jogviszonyából eredő, jogerős
bírósági határozattal megállapított követelése tekintetében,
c) aki az adóssal, adóstárssal az adósságrendezés kezdeményezését követően bérbeadóként bérleti
jogviszonyt létesít, az ebből származó követelése tekintetében,
Egyéb kötelezett: az ARE törvény szerint
a) aki ARE törvény hatálya alá tartozó fizetési kötelezettség tekintetében az adóssal vagy adóstárssal
egyetemlegesen felelős, de nem minősül adóstársnak a természetes személyek adósságrendezéséről
szóló törvény szerint,
b) a kezes abban az esetben, ha az ARE törvény értelmében nem minősül adóstársnak,
c) a zálogkötelezett (az adós tartozását biztosító zálogszerződés zálogkötelezettje),
Egyedi Szerződés: az adott Szolgáltatás tekintetében az Üzletfél és a Bank között létrejött szerződés,
amely a Felek jogviszonyának a LÜSZ-höz és a Különös Üzletszabályzathoz képest speciális feltételeit
tartalmazza.
Egyéni Vállalkozó: a Bank azon Üzletfele, aki az 2009. évi CXV. törvény alapján egyéni vállalkozóként,
illetve egyéni cégként üzleti tevékenységet folytat; az 1998. évi XI. törvény alapján egyéni ügyvédként
tevékenységet folytató személy; az 1991. évi XLI. törvény alapján működő közjegyző; az 1994. évi LIII.
törvény alapján önálló bírósági végrehajtói tevékenységet folytató személy, valamint az 1995. évi
CXVII. törvény alapján mezőgazdasági őstermelői tevékenységet folytató személy.
Egyszerhasználatos SMS kód: a digitalizációs folyamat során megadott, a Digitalizálás engedélyezése
érdekében történő hitelesítésre szolgáló 6 számjegyű kód, amely a Banknál korábban megadott
mobiltelefonszámra kerül kiküldésre, és amely 30 percig használható fel.
Elektronikus aláírás: olyan elektronikus adat, amelyet más elektronikus adathoz csatolnak illetve
logikailag hozzárendelnek, és amelyet az aláíró aláírásra használ beleértve az elektronikus
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dokumentumhoz azonosítás (hitelesítés) céljából végérvényesen hozzárendelt és speciális toll
segítségével kézzel létrehozott elektronikus aláírás is.
Elektronikus aláírópad: elektronikus aláírás rögzítésére szolgáló elektronikus eszköz, amely esetében
az aláírás létrehozása a felületén az aláírópadhoz tartozó speciális toll segítségével kézzel történik.
Elektronikus bankkártya: gravírozással megszemélyesített bankkártya, melynek használata
elektronikus ellenőrzéshez (bankkártya érvényességi adatok ellenőrzése, fedezetvizsgálat) kötött,
Elektronikus Szolgáltatás: jelenti a CIB Internet Bank, CIB Bank mobilalkalmazás, CIB Bank Online, CIB
TPP csatorna és Business Terminál igénybevétele útján nyújtott szolgáltatást.
Előtörlesztési díj (részleges/teljes előtörlesztés)/ Részleges/teljes előtörlesztési díj: a
kölcsönszerződés alapján fennálló Tartozás teljesítési idő előtt történő teljes vagy részleges
teljesítése esetén fizetendő díj, amely az előtörlesztéssel kapcsolatban felmerült adminisztrációs,
számítástechnikai programkészítési, adatrögzítési, kockázatelemzési ügyviteli költségeket
tartalmazza.
Elfogadóhely: azon, magyarországi és külföldi kereskedelmi és szolgáltató hely, amely az általa
forgalmazott áruk vagy szolgáltatások igénybevételét a Kártyabirtokos számára készpénzfizetés
nélkül, nemzetközi logóval rendelkező Bankkártyák használatával teszi lehetővé, továbbá azon
bankok és egyéb vállalkozások, amelyek a Kártyabirtokos számára biztosítják, hogy a Bankkártyával a
saját fiókjaikban és/vagy az ATM-eken keresztül a Kártyabirtokos Bankkártya Tranzakciókat
végezhessen el.
Elszámolási Számla: a Hitelkártyaszámla, Áruhitelkártya-számla és Bevásárlókártya-számla
összefoglaló elnevezése.
Elszámolási törvény: a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó
jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII.
törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL.
Törvény
Erős ügyfél-hitelesítés: Hitelesítés legalább két olyan a) ismeret, azaz csak az Üzletfél által ismert
információ, b) birtoklás, azaz csak az Üzletfél által birtokolt dolog, és c) biológiai tulajdonság, azaz az
Üzletfél jellemzője kategóriába sorolható elem felhasználásával, amely kategóriák egymástól
függetlenek annyiban, hogy az egyik feltörése nem befolyásolja a többi megbízhatóságát és az eljárás
kialakítása révén biztosított az azonosítási adatok bizalmassága.
Értékesítési Rendelet: a 2014/03/15 előtt kötött Szerződések vonatkozásában a zálogtárgyak bírósági
végrehajtáson kívüli értékesítésének szabályairól szóló 12/2003. (I. 30.) Kormányrendelet, a
2014/03/15. után kötött Szerződések vonatkozásában a zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli
érvényesítésének és a kielégítési jog gyakorlása felfüggesztésének és korlátozásának részletes eljárási
szabályairól szóló 66/2014. (III. 13.) Korm. rendelet
Értéknap: az a Banki Nap, amelyen a Bank a Tranzakciót teljesíti, vagyis amelyen a Bankszámlán a
Tranzakcióhoz kapcsódó pénzösszeg (az esettől függően) jóváírásra/terhelésre kerül és így amelyet a
Bank a kamatszámítás szempontjából figyelembe vesz.
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Értesítési Cím: az Üzletfél által a Bank részére értesítési címként és/vagy a legyártott Bankkártyák és
Bankkártya PIN Kódok Üzletfél általi fogadására szolgáló címként megadott cím, ahová a Bank az
Üzletfél részére a vonatkozó postai úton küldendő küldeményeket küldi.
Érzékeny fizetési adatok: olyan adatok (PIN kód, Aláírási kódszó, Felhasználói azonosító, jelszó),
amelyek csalás elkövetésére alkalmazhatók, ideértve az Üzletfél személyes azonosítási (hitelesítési)
adatait is azzal, hogy a fizetés-kezdeményezési szolgáltatás vagy számlainformációs szolgáltatás
tekintetében nem érzékeny fizetési adat a számlatulajdonos neve és a fizetési számlájának száma.
€STR (EURO SHORT TERM RATE) AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK MINT ADMINISZTRÁTOR (ILLETVE E
TEVÉKENYSÉGBEN A HELYÉBE LÉPŐ JOGALANY) ÁLTAL KEZELT ÉS A HONLAPJÁN PUBLIKÁLT
EGYNAPOS FUTAMIDEJŰ KAMATLÁB.
EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate): Euro bankközi hitelekre az Euro zónán belül prime bankok
által egymásnak jegyzett kamatláb. Ez a kamatláb az Eurózóna 57 legaktivabb bankja által naponta
jegyzett kamatlábak átlaga 15 lejáratra. A kamatfixálás időpontja közép-európai idő szerint 11.00. A
jegyzés 3 tizedesjegy pontossággal történik.
FATCA-törvény a 2014. évi XIX. törvény a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok
Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás
végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények
módosításáról.
Fedezetlen hitel: ingatlanfedezettel nem biztosított hitel- és kölcsönszerződés
Fedezetminősítés díja: Kölcsön/Hitel kérelméhez kapcsolódóan az Üzletfél által felajánlott Biztosíték
Ingatlan értékelése céljából végzett fedezetminősítési eljárás során fizetendő díj, mely a Bank
adminisztrációs, számítástechnikai programkészítési, adatrögzítési ügyviteli költségeit és Megbízott
Értékbecslő költségeit tartalmazza.
Fedezetminősítés díja műszaki szemle esetén: Szakaszos folyósítású építési hitelek esetén az első
fedezetminősítést követően a folyósítás feltételként meghatározott készültségi fok meglétének
ellenőrzése, továbbá tulajdonjog-fenntartással történő új lakás vásárlása esetén az első
fedezetminősítést követően az elkészült ingatlan tényleges piaci értékének és a lakhatási igényeknek való megfelelés
igazolása céljából végzett fedezetminősítési eljárás során fizetendő díj, mely a Bank adminisztrációs,
számítástechnikai programkészítési, adatrögzítési ügyviteli költségeit és a Megbízott Értékbecslő
költségeit tartalmazza.
Feldolgozás: a fizetési megbízás benyújtását követően mindazon feladatok elvégzése, amelyek ahhoz
szükségesek, hogy a Bank egy fizetési megbízást rendszereiben rögzítsen, átvehessen és teljesítsen.
Felhasználható Hitelkeret: az az összeg, amely a Hitelkeretből egy adott időpontban, a Felhasznált
Hitelkeretet levonva a Kártyabirtokos(ok) rendelkezésére áll.
Felhasználó: a CIB Internet-alapú Elektronikus Szolgáltatások rendszerét, a CIB TPP csatornát TPP-n
keresztül az Üzletfél részéről használni jogosult természetes személy, ideértve a Rendelkező
Személyeket is.
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Felhasználó-azonosító: a CIB Internet alapú Elektronikus Szolgáltatások rendszerében a Bank által a
Felhasználó részére generált érzékeny fizetési adatnak minősülő egyedi azonosító, amely a CIB
Internet alapú Elektronikus Szolgáltatásokba történő belépéskor a Felhasználó azonosításának
(hitelesítésének) részét képező azonosítók egyike.
Felhasználói Kézikönyv: a CIB Internet Bank Felhasználói Kézikönyv, CIB Bank mobilalkalmazás, CIB
Bank Online Felhasználói Kézikönyv bármelyike.
Felhasználói Melléklet: a Felhasználó által aláírásra kerülő, az Elektronikus Szolgáltatás használati
feltételeinek megismeréséről szóló nyilatkozat, amely a CIB Internet alapú Elektronikus Szolgáltatásra
vonatkozó Szerződés részét, kiegészítését képezi.
Felhasznált Hitelkeret: az az összeg, amelyet a Hitelkeretből egy adott időpontban a
Kártyabirtokos(ok) már igénybe vettek, beleértve a költségeket, díjakat és jutalékokat is.
Feltételes Átutalás: az Üzletfél által CIB Internet Bank, CIB24 útján a Bank részére adott olyan,
Szerződés szerinti megbízás, amelynek során a Bank a Kondíciós Listában meghatározott eladó(k)
javára, meghatározott termék(ek) vagy szolgáltatás(ok) (a továbbiakban: termék) megvásárlása
céljából a termék ellenértékét átutalja azzal, hogy az ilyen Átutalás az eladó visszaigazolásával
teljesül.
FHB: jelenti az FHB Zrt.-t (székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 48.).
Fhtv. a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény
Fizetés-kezdeményezési szolgáltatás: olyan nem a Bank által nyújtott szolgáltatás, amely az Üzletfél
kérésére a Banknál vezetett fizetési számla vonatkozásában fizetési megbízás indítására szolgál.
Fizetési Művelet: a Fizető Fél, a Kedvezményezett, a hatósági Átutalási megbízás adására jogosult és
az Átutalási végzést kibocsátó által kezdeményezett megbízás – valamely fizetési mód szerinti –
lebonyolítása, függetlenül a Fizető Fél és a Kedvezményezett közötti jogviszonytól.
Fizetési Türelmi Idő: Hitelkártya/Bevásárlókártya esetén a Fordulónapot követő periódus, mely
időszak utolsó napjáig a Minimum Fizetendő Összeget vissza kell fizetni.
Fizető Fél: az a jogalany:
aki Bankszámla-tulajdonosaként Bankszámlája terhére fizetési megbízást hagy jóvá;
aki Bankszámla hiányában fizetési megbízást ad; vagy
akinek a Bankszámláját hatósági átutalási megbízás vagy átutalási végzés alapján megterhelik.
Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró
természetes személy Üzletfél.
Folyósítási jutalék: A hitel/állami támogatás folyósításával összefüggő díj, amely a folyósítással
kapcsolatban felmerült adminisztrációs, számítástechnikai programkészítési, adatrögzítési,
kockázatelemzési ügyviteli költségeket tartalmazza.
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Folyósítási díj: A hitel/állami támogatás folyósításával összefüggő díj, amely a folyósítással
kapcsolatban felmerült adminisztrációs, számítástechnikai programkészítési, adatrögzítési,
kockázatelemzési ügyviteli költségeket tartalmazza.
Folyószámlahitel: a Bankszámlán a Bank által nyújtott Hitelkeret, amelyet a Bank a Bankszámlatulajdonos(ok) Bankszámláján a Bank által meghatározott időtartamra tart a Bankszámlatulajdonos(ok) rendelkezésére a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően.
Fordulónap: a Hitelkártyára/Bevásárlókártyára vonatkozó Bankszámlakivonat készítésének napja.
Forint Átutalás: forintban kezdeményezett Fizetési művelet, függetlenül attól, hogy különböző
pénznemek közötti átváltást (konverziót) igényel-e vagy sem és hogy belföldre vagy külföldre irányule.
Forint Átutalás: forintban kezdeményezett belföldi Fizetési művelet. Az azonnali átutalás forint
átutalásnak minősül a KÜSZ 4.2.13. pontjában meghatározottak szerint. A külföldre irányuló, forint
összegre szóló Fizetési Műveletet a Bank Deviza Átutalásként kezeli.
Forintosítási törvény: az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a
kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. Törvény
Főhitelező: az ARE törvény szerint
a) a Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel bejegyzett mindazon hitelintézet vagy pénzügyi
vállalkozás hitelező, akinek zálogjoga az adós (adóstárs), az adós vagy adóstárs közeli hozzátartozója
lakhatását biztosító ingatlanon vagy a zálogkötelezett ingatlanán az említett pénzügyi intézmények
közül az első helyen - több ingatlan, azaz több elsőhelyi zálogjogosult esetén az, akinek zálogjoga
korábbi időpontban került bejegyzésre - áll fenn, vagy
b) az adós (adóstárs) vagy közeli hozzátartozói lakhatását biztosító ingatlanra kötött pénzügyi
lízingszerződés jogosultja,
Főkártya: a Főkártyabirtokos részére a Bank által kibocsátott Bankkártya.
Főkártyabirtokos: az a Bankszámla-tulajdonos, akinek az igénylőlapon feltüntetett Bankkártya
igénylését Főkártyabirtokosként a Bank az igénylőlap/Szerződés aláírásával elfogadta, és számára a
Bank a Főkártyát átadta. Főkártya nélküli társkártya esetében a Főkártyabirtokos alatt a Bankszámlatulajdonos vagy Bankszámla-tulajdonosok értendők.
GeoControl: A GeoControl a fizikai – Visa Inspire típusú - bankkártyákhoz kapcsolódó, a CIB Bank
Online-ban és a CIB Bank mobilalkalmazásban elérhető funkció, amely lehetővé teszi, hogy az Üzletfél
a Bank által előre megadott profil alapján földrajzi korlátozást állítson be az adott bankkártya
használatára vonatkozóan. A funkció informatikai leírását a CIB Bank Online és a CIB Bank
mobilalkalmazás Felhasználói Kézikönyv tartalmazza, szerződéses feltételeit pedig a Bankkártyákra
Vonatkozó Különös Üzletszabályzat Fogyasztók Részére elnevezésű dokumentum.
GIRO: bankközi elszámolási rendszer.
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Grafometrikus aláírás: elektronikus aláírás rögzítésére szolgáló elektronikus eszközön (Elektronikus
aláírópad) létrehozott olyan elektronikus aláírás, amely esetben az aláírás létrehozása az Elektronikus
aláírópad felületén kézzel történik, tipikusan az Elektronikus aláírópadhoz tartozó speciális toll
segítségével.

Grafometrikus aláíráskép: elektronikus aláírás rögzítésére szolgáló elektronikus eszközön
(Elektronikus aláírópad), annak felületén az Üzletfél által kézzel – tipikusan az Elektronikus
aláírópadhoz tartozó speciális toll segítségével – létrehozott aláírásnak az aláírásvizsgálat céljából
mentett képe. Ezen aláíráskép nem része az Aláírókartonnak, és nem képezi a Keretszerződés
elválaszthatatlan részét.
Gyermekvédelmi Kormányrendelet: a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló 149/1997 (IX.10.) kormányrendelet.
Hitel vagy Hitelkeret: a Bank által Szerződés alapján a Üzletfél rendelkezésére tartott hitelkeret,
amelynek terhére a Bank Kölcsönt folyósít.
Hitel-/Kölcsönszerződés: a Bank és az Üzletfél között a Hitel/Kölcsön tekintetében létrejött
Szerződés.
Hitelező: az ARE törvény szerint
a) a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban, továbbá a bírósági adósságrendezési eljárásban a
bírósági adósságrendezés kezdő időpontjáig az a szervezet vagy természetes személy, akinek
aa) az adóssal szemben jogerős vagy előzetesen végrehajtható határozaton vagy olyan okiraton
alapuló követelése van, amely alapján közigazgatási vagy bírósági végrehajtás elrendelésének vagy
végrehajtáson kívüli zálogértékesítésnek van helye, vagy a végrehajtást már elrendelték, illetve a
zálogtárgyat értékesítésre kijelölték, vagy
ab) akinek az adós által elismert vagy legalább 80%-os mértékben nem vitatott, lejárt pénz- vagy
pénzben kifejezett követelése van az adóssal szemben,
b) a bírósági adósságrendezés kezdő időpontjától a bírósági adósságrendezés záró időpontjáig az a)
pontban foglaltakon kívül az a szervezet vagy természetes személy, amelynek, illetve akinek az
adóssal szemben kamatokkal, egyéb járulékokkal növelten 50 000 forintot meghaladó összegű, az
adós által elismert vagy nem vitatott, hatósági vagy bírósági úton érvényesíthető pénzkövetelése
vagy pénzben meghatározott követelése keletkezik,
Hitelbírálati díj: Az Üzletfél által a benyújtott hitel/kölcsön/állami támogatás igényléséért vagy
rendelkezésre tartása idejének meghosszabbításakor fizetendő díj, mely az igénylés elbírálásával vagy
a rendelkezésre tartása idejének meghosszabbításával kapcsolatban felmerült adminisztrációs,
számítástechnikai programkészítési, adatrögzítési, kockázatelemzési ügyviteli költségeket
tartalmazza. A mértékét a Bank konkrét összegben határozza meg, megfizetése új Üzletfél esetén a
bankszámlájának megnyitásakor, már szerződéssel rendelkező Üzletfél esetében pedig a hitelkérelmi
dokumentáció hiánytalan benyújtásakor esedékes vagy a meghosszabbítással egyidőben fizetendő.
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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: olyan Bankkártya, amellyel az Üzletfél a Bank által megállapított Hitelkeret erejéig a
Bankkártyákra vonatkozó Különös Üzletszabályzat szerint rendelkezhet.
Hitelkártyaszámla: a Hitelkártyához kapcsolódóan a Bank által forintban vezetett és nyilvántartott
Bankszámla, melyen a Bank minden, a Főkártyabirtokos és a Társkártyabirtokos javára történő
jóváírást jóváír és amely terhére számolja el a Bank a Bankkártya Tranzakciókat. .
Hitelkártya-Tranzakciós Megbízás: a Hitelkártyaszámla és a Bevásárlókártya-számla terhére a
felhasználható Hitelkeret erejéig benyújtható Átutalási megbízás – beleértve a rendszeres Átutalási
megbízást és az Értéknapos Átutalási megbízást -, csoportos beszedési megbízás és Feltételes
Átutalási megbízás.
Hitelszámla: a Bank által az Áruhitel-, Áruhitel Plusz- és Áruhitelkártya-szerződések kapcsán vezetett
nyilvántartás.
Hozzátartozó: a Közeli Hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs
egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.
Hozzátartozó, közeli hozzátartozó: Az ARE szóló törvény szerint a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. és 1.
pontja szerinti személyek azzal, hogy az adós élettársa abban az esetben tartozik ebbe a körbe, ha az
adóssal az adósságrendezés kezdő időpontjában azonos lakóhelyen bejelentve, közös háztartásban
él. Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. és 1. pontja szerint közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli
rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a
nevelőszülő és a testvér, hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon
házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa;
Hpt. a 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról.
Igazolás, kivonat kiállítás díja: Hitel vagy Kölcsön esetén az Üzletfél kérésére a Bank által kiállított
igazolások, kivonatok kiállításakor fizetendő díj, mely az igazolások, kivonatok kiállításával
kapcsolatban felmerült adminisztrációs, számítástechnikai programkészítési, adatrögzítési,
kockázatelemzési ügyviteli költségeket tartalmazza.
Igazolási díj: Hitel vagy Kölcsön esetén az Üzletfél kérésére a Bank által kiállított igazolások,
kivonatok kiállításakor, Szerződés másolatok kiadásakor fizetendő díj, mely az igazolások, kivonatok
kiállításával, másolatok kiadásával kapcsolatban felmerült adminisztrációs, számítástechnikai
programkészítési, adatrögzítési, kockázatelemzési ügyviteli költségeket tartalmazza.
Internetes vásárlást megerősítő kód: egy nyolc számjegyből álló, egyszer használatos érvényesítő
kód, melyet a Bank a Bankkártyához a fogyasztók részére szóló Bankkártákra Vonatkozó Különös
Üzletszabályzatban meghatározott módon és formában a Kártyabirtokos részére, a Bankkártyával
végrehajtott internetes vásárlás Kártyabirtokos által történő jóváhagyása érdekében küld meg.
22

Írásbeliség: Írásbeli szerződéskötésnek minősül, a Szerződés kézjeggyel történő aláírással történő
létrejötte, továbbá a limitmódosítás is, valamint a Betét lekötése Távközló Eszköz, Távoli
kommunikáció útján, telefonon – bármelyik fél kérésére - történt limitmódosítás, a felek bármikor
utóbb történő írásbeli megerősítésével történő létrejötte, valamint Távközlő Eszközön, Távoli
kommunikáció útján kezdeményezett, a másik félhez eljuttatott szerződéses nyilatkozatnak utóbb a
másik fél által történő, papír alapon vagy Elektronikus Szolgáltatás útján megküldött megerősítése,
visszaigazolása, továbbá a Távközlő Eszközön,Távoli kommunikáció útján a Bank által biztosított
felületen kezdeményezett szerződéses nyilatkozatnak az Üzletfél vagy a Bank által Távközlő Eszköz
útján, Távoli kommunikáció útján történő elfogadása, az azonosított elektronikus úton történő
szerződéskötés, mely esetben a Bank ajánlatának minősülnek az Elektronikus Szolgáltatás
rendszerében az Üzletfél részére megjelenített szerződési feltételek és az Üzletfél aláírásának
minősül az alkalmazott Távközlési eszközre, Távoli kommunikációra irányadó szabályok szerint
azonosított Üzletfél általi aláírást/jóváhagyást igénylő műveletek aláírására szolgáló jelszavak,
Kódszavak azaz az Üzletfél Elektronikus aláírásának vagy személyi azonosítószámának megadása
továbbá az Üzletfél kézjeggyel aláírt szerződéskötésre irányuló ajánlatának Bank által történő
elfogadása. Írásbeli nyilatkozatnak minősül az Elektronikus aláírópadon megjelenített nyilatkozat
kézzel létrehozott elektronikus aláírással történő aláírása.
Továbbá írásban megtett, írásbeli közlésnek, tájékoztatásnak, nyilatkozatnak minősül a Bank által az
Üzletfél részére Távközlő Eszköz útján, Tartós Adathordozó útján illetve Elektronikus Szolgáltatás
útján megküldött közlés, tájékoztatás és nyilatkozat.
Szintén írásbelinek minősül a fentiek Elektronikus aláírópad segítségével történő lebonyolítása.
ISDA fallback rate (Adjusted Reference Rate vagy ARR) az ISDA (International Swaps and Derivatives
Association) által az ISDA 2020 IBOR fallbacks protocol alapján a Bloomberg (illetve e tevékenységben
a jogutódja) által kiszámított és közzétett helyettesítő kamatláb módosítva a spread értékkel
valamely az említett protocolban szereplő piaci kamatláb számításának megszűnése esetére.
Kamatperiódus: a Szerződésben és/vagy egyéb módon meghatározott időszak, amely időszak alatt a
Bank nem jogosult a kamatláb/kamatfelár mértékét egyoldalúan módosítani. Állami
kamattámogatott hitel esetében a Kamatperiódus a Támogatási Rendeletben mindenkor
meghatározottak szerinti 1 (egy) év vagy 5 (öt) év. CIB Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel esetén 5
(öt) év vagy 10 (tíz) év.
Referencia-Kamatláb kamatperiódusa: az az időszak, amely alatt a Referencia-Kamatláb mértéke
nem módosul, melynek hossza megegyezik a Referencia-Kamatláb futamidejének hosszával.
Kamattájékoztató: a Kondíciós Listából készített kivonat, amelyben a Bank az általa nyújtott
Szolgáltatások kamat- és egyéb feltételeiről, valamint e feltételek módosításáról ad tájékoztatást.
Kártyalapú készpénzhelyettesítő fizetési eszközt kibocsátó kérésére történő fedezet-visszaigazolási
szolgáltatás jelenti a kártyaalapú készpénz-helyettesítő fizetési eszközt - ide nem értve az
elektronikuspénzt - kibocsátó pénzforgalmi szolgáltató kérésére a Bank haladéktalan visszaigazolási
szolgáltatását arra nézve, hogy a Fizető Fél fizetési számláján rendelkezésre áll-e a kártyaalapú
fizetési művelet végrehajtásához szükséges összeg,
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Kártyabirtokos: a Főkártyabirtokos és a Társkártyabirtokos.
Kártyafedezeti Számla: a Főkártyabirtokos kérésére Bankszámlája mellett megnyitott, Betéti
Bankkártya forgalmának elszámolására szolgáló számla.
Kártyahasználati Alaplimit: a Bankkártyához kapcsolódóan a Bank Kondíciós Listájában
meghatározott limit, amely a Bankkártya Tranzakciók végrehajtásának korlátozására vonatkozik. A
Kártyahasználati Alaplimit összegszerűen és a Kondíciós Lista szerint esetlegesen darabszámban is
korlátozza a Bankkártyával az adott időszakban végrehajtható Készpénzfelvétel Bankkártyával és
(amennyiben a Kondíciós Lista így rendelkezik) Vásárlás összegét és darabszámát.
Kártyahasználati Limit: a Kártyahasználati alaplimit vagy az Üzletfél rendelkezése alapján legfeljebb a
Kártyahasználati limit maximális összegéig beállított limit, amely a Készpénzfelvétel Bankkártyával
és/vagy a Vásárlás típusú Tranzakciók végrehajtásának korlátozására vonatkozik, oly módon, hogy a
Bank rendszereiben a Készpénzfelvétel Bankkártyával vagy és a Vásárlás típusú tranzakcióra
nyilvántart egy összeghatárt és/vagy maximális darabszámot.
Kártyaszám: a Bankkártya előlapján feltüntetett 4×4 karakter hosszúságú számsor.
Kedvezményezett: az a jogalany, aki a Fizetési Művelet tárgyát képező pénz jogosultja.
Kényszerhitelkamat: az Üzletfél által a jelen üzletszabályzat 13. szakaszában (Kényszerhitelkamat)
meghatározott esetekben fizetendő kamat, amelynek mértékét Szerződés tartalmazza.
Keretszerződés: a Bank és az Üzletfél között létrejött olyan, a Pénzforgalmi Szolgáltatás nyújtására
vonatkozó Szerződés, amely egy adott időszakra vonatkozóan meghatározza a keretszerződésen
alapuló fizetési megbízások, illetve Fizetési Műveletek lényeges feltételeit, ideértve a Bankszámla
megnyitását is.
Késedelmi Kamat: az esedékességkor vissza nem fizetett Kölcsön után az Üzletfél és a Bank által a
Szerződésben kikötött ügyleti kamaton felül az esedékességtől fizetendő további, Szerződésben, vagy
a mindenkori Kamattájékoztatóban, vagy ezek hiányában jogszabályban meghatározott kamat.
Készpénzfelvétel Bankkártyával: azon Bankkártya Tranzakció, amelynek során ATM-ből vagy bármely
olyan Elfogadóhelyen, ami erre lehetőséget biztosít, vagy bármely egyéb, a Bank által a Kondíciós
Listában meghatározott feltételekkel készpénz rendelkezésre bocsátása történik a Kártyabirtokos
számára1
Készpénzfelvétel: azon Tranzakció, amelynek során ATM-ből, Bankfiókban vagy bármely egyéb, a
Bank által meghatározott módon készpénz rendelkezésre bocsátása történik a Fogyasztó számára.2
Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz: a csekk, az elektronikus pénz, valamint a pénzforgalmi
szolgáltató és az ügyfél közötti keretszerződésben meghatározott olyan, személyre szabott dolog
vagy eljárás, amely lehetővé teszi az ügyfél számára a fizetési megbízás megtételét.

1
2

2011. június 30-ig kötött Keretszerződés esetén alkalmazandó
2011. július 1-től kötött Keretszerződés esetén alkalmazandó
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Kezdő Nap: jelenti „CIB Otthonteremtő Hitel” esetén a Bank javára a Kölcsön fedezetének minősülő
összes ingatlan tekintetében az ingatlan-nyilvántartásba határozattal bejegyzett önálló zálogjog(ok)
FHB általi felvásárlásának vagy a felvásárlás meghiúsulásának Értéknapját, amely naptól, mint induló
naptól kezdődik az első Kamatperiódus, a Kölcsön futamideje, a Kölcsön törlesztő összegeinek és
ütemezésének meghatározása, és ez az első Ügyleti Év kezdőnapja.
Kezelési költség: Mértékét a Bank az Egyedi Szerződés alapján fennálló Kölcsön összegének
százalékában vagy konkrét összegben határozza meg, megfizetése a Szerződésben meghatározottak
szerint történik.
KHR Törvény: a 2011. évi CXXII. törvény a központi hitelinformációs rendszerről.
KHR: a BISZ Központi Hitelinformációs Zrt. által működtetett, és a Magyar Nemzeti Bank által elismert
központi hitelinformációs rendszer, mely egy zárt rendszerű adatbázis. Célja a hitelképesség
differenciáltabb megítélésének és ezáltal a hitelezésnek szélesebb körű lehetővé tétele, valamint a
pénzügyi szolgáltatók biztonságosabb működése érdekében a hitelezési kockázat csökkentésének
elősegítése.
KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás: a BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő
Részvénytársaság /a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 01-10-042513 cégjegyzékszám alatt
bejegyzett és nyilvántartott magyar pénzügyi vállalkozás, amelynek székhelye: 1205 Budapest,
Mártonffy utca 25-27.
Kiszervezett tevékenység: a Bank a pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységéhez
kapcsolódó vagy jogszabály által végezni rendelt olyan tevékenységét, amelynek során adatkezelés,
adatfeldolgozás vagy adattárolás valósul meg, nem önállóan végzi, hanem annak folyamatos vagy
rendszeres elvégzésére tőle szervezetileg független személlyel kizárólagos szerződést köt.
KOCKÁZATMENTES KAMATLÁB (RISK FREE RATE VAGY RFR) A REFERENCIAMUTATÓ REFORM
KERETÉBEN LÉTREHOZOTT EGYNAPOS FUTAMIDEJŰ, VALÓS TRANZAKCIÓKON ALAPULÓ ALTERNATÍV
KAMATLÁBAK EGY-EGY DEVIZANEMBEN, KÜLÖNÖSEN AZ €STR, A SOFR, A SONIA, A SARON ÉS A
TONA, VALAMINT AZOK A KAMATLÁBAK, AMELYEK AZ EGYNAPOS ÉRTÉKEKEN ALAPULNAK. AZ
EGYNAPOS FUTAMIDEJŰ KAMATLÁBBÓL SZÁMÍTOTT ÖSSZETETT KAMATLÁB (KÜLÖNÖSEN AVERAGE
RATE, COMPOUND RATE) ALKALMAZÁSA ESETÉN – A BANK ÉS AZ ÜZLETFÉL KÜLÖN MEGÁLLAPODÁSA
HIÁNYÁBAN – A KAMATMEGÁLLAPÍTÁS NAPJÁRA A LAST RESET MÓDSZERREL MEGÁLLAPÍTOTT
ÉRTÉKET KELL KAMATLÁBKÉNT FIGYELEMBE VENNI.
Kódszó: az Üzletfél által megadott, maximum 16 karakter hosszú, alfanumerikus (számokból és
betűkből álló), ékezet és szóköz nélküli azonosító és mely érzékeny fizetési adatnak minősül. Jelen
Általános Szerződési Feltételekben meghatározott esetekben az Üzletfél által adott megbízások
megerősítésére szolgál.
Kondíciós Lista: a Bank egyes Szolgáltatásaira vonatkozó kamatokat, díjakat, költségeket és
jutalékokat, azok mértékét, valamint egyéb általános szerződési feltételeket tartalmazó, a Szerződés
részét képező dokumentum, amelynek része a Banki Órarend is. A Bank a Szolgáltatásaira vonatkozó
Kondíciós Listákat a Bankfiókokban kifüggeszti, honlapján közzéteszi és az Üzletfél kérésére az
Üzletfél részére ingyenesen átadja.
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Korlátozott Rendelkezési Joggal Felruházott Személy: az a személy, akinek a Private Banking vagy
Prémium Üzletfél korlátozott rendelkezési jogot biztosít az Üzletfél által meghatározott
Bankszámlákon lévő összegek felett.
Kölcsön: a Bank által Szerződés alapján az Üzletfél részére fizetett pénzösszeg, amelyet az Üzletfél
legkésőbb a Bank által meghatározott időpontban köteles visszafizetni.
Kötegelt megbízás: az Azonnali Átutalás szempontjából kötegelt fizetési megbízásnak minősül
minden olyan átutalási megbízás, amikor a Fizető Féltől a Bankhoz egyidejűleg egynél több fizetési
megbízás érkezik be, vagy a Fizető Fél egyidejűleg egynél több fizetési megbízást hagy jóvá.
Közeli Hozzátartozók: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a
nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.
Központi adatbázis: a számlatulajdonos Üzletfél nevének, az IBAN-nak és a számlatulajdonos
Üzletfél, illetve a Rendelkező Személy rendelkezése szerinti Másodlagos számlaazonosítónak a
nyilvántartása.
Közjegyzői Okirat: a közjegyző által a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvényben előírt
alakszerűségek megtartásával elkészített okirat.
Kúria törvény: a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó
jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. Törvény.
Különös Üzletszabályzat (rövidítve KÜSZ) : a LÜSZ hatálya alá tartozó azon általános szerződési
feltétel, amely egy adott szolgáltatástípusra vonatkozó, illetve a Szolgáltatásokkal kapcsolatos
különös szabályokat tartalmazza.
Lakáscélú Hitel- vagy Kölcsönszerződés: ingatlanon alapított jelzálogjog - ideértve az önálló
zálogjogként alapított jelzálogjogot is - fedezete mellett megkötött olyan Hitel-, illetőleg
Kölcsönszerződés, amelyben a felek által okiratban rögzített hitelcél lakóingatlan vásárlása, építése,
bővítése, korszerűsítése vagy felújítása.
Fhtv. alapján Lakáscélú Hitel- vagy Kölcsönszerződés:
a) amelyben a felek által okiratban rögzített hitelcél lakóingatlan vásárlása, építése, bővítése,
korszerűsítése, felújítása vagy
b) amit igazoltan az a) pontban meghatározott célokra nyújtott jelzáloghitel kiváltására használtak fel
és ennek összege kizárólag a hitelnyújtók közötti árfolyamkülönbség miatt, valamint az eredeti
hiteltartozás lezárásához és az új hitel folyósításához kapcsolódó igazolt díjakkal és költségekkel
haladhatja meg az eredeti hiteltartozás kiváltásakor fennálló összeget,
Lakossági Hitelezési Rendelet: a 361/2009 (XII. 30.) Korm. rendelet a körültekintő lakossági hitelezés
feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról.
Last reset (utolsó átárazódás) olyan kamatmegállapítási módszer, hogy a következő időszak
kamatlábát az adott kamatperiódussal azonos hosszúságú korábbi időszak megfigyelt összetett
(compounded vagy average) kamatlába alapján állapítják meg.
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LIBOR (London Interbank Offered Rate): A FŐBB DEVIZÁKRA (USD, EURO, CHF, JPY, GBP) A
RÉSZTVEVŐ REFERENCIABANKOK ÁLTAL EGYMÁSNAK JEGYZETT KAMATLÁBAK ÁTLAGA A
MINDENKOR ÉRVÉNYES LEJÁRATOKRA.
Magatartási Kódex: olyan, a pénzügyi szervezetek által önkéntesen elfogadott szabálygyűjtemény,
amely meghatározza a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek üzletfelekkel szembeni
magatartása, valamint az átlátható és felelős hitelezés szabályait.
Magnifica Bankár: a Magnifica Szolgáltatás keretében a Magnifica Üzletféllel kapcsolatot tartó, a
Bank képviseletében eljáró személy.
Magnifica Szolgáltatás: a Bank által az Üzletfél részére nyújtott kiegészítő szolgáltatás, mely
személyes és kiemelt ügyintézést biztosít a Magnifica Üzletfeleknek.
Magnifica (ejtsd mányífiká): jelentése nagyszerű, kitűnő, kiváló
Magnifica Üzletfél: azon Üzletfél, aki a Magnifica szolgáltatásba történő bekerülés feltételeit teljesíti,
és nem minősül Private Banking Üzletfélnek.
Magnifica24: a Bank Magnifica Üzletfelei számára elérhető CIB24 vonal.
Másodlagos számlaazonosító: a Bankszámla-tulajdonos, valamint a Rendelkező Személy által a Bank
útján a Központi adatbázist működtető szervezet részére megadott egyedi azonosító, amely a
Bankszámla-tulajdonos fizetési számlája egyértelmű azonosítására szolgál.
Minimum Fizetendő Összeg: Hitelkártya vagy a Bevásárlókártya esetén az a minimum összeg,
amelyet a felhasznált hitelkeretből a Főkártyabirtokos köteles a Fizetési Türelmi idő utolsó napjáig
megfizetni.
MNB-törvény: a 2013. évi CXXXIX. Törvény a Magyar Nemzeti Bankról.
Mobil Fizetési Szolgáltató: A Bankkal szerződéses jogviszonyban lévő olyan harmadik fél szolgáltató,
aki a saját maga által fejlesztett és üzemeltetett Mobil Fizetési Szolgáltatásra történő regisztrációt a
Bank Digitalizálásra Engedélyezett Bankkártyával rendelkező Kártyabirtokos Üzletfelei számára
lehetővé teszi.
Mobil Fizetési Szolgáltatás: Egy olyan szolgáltatás, amely a Kártyabirtokos Üzletfél számára lehetővé
teszi az általa birtokolt, a Bank által kibocsátott, a Digitalizálásra Engedélyezett Bankkártya
Digitalizálását és mobil eszközön keresztül történő használatát.
Napközbeni Elszámolás: az az elszámolási rendszer, amely segítségével az Üzletfél által a Bankhoz
benyújtott fizetési megbízás, a Szerződésben meghatározott feltételek mellett, még a
benyújtás/esedékesség napján teljesülni fog.
Nemzetközi Csekkjogi Egyezmény: a Genfben, 1931. március 19-én megkötött csekkjogi
egyezmények tartalma, amelyet az 1965. évi 2. törvényerejű rendelet hirdetett ki.
Külföldre történő Forint Átutalás: azon forint Átutalási megbízások, amelyeknél a Kedvezményezett
pénzforgalmi szolgáltatója Magyarország határain kívül nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását.
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Nemzetközi Szokványok: jelentik többek között a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (International
Chamber of Commerce, 38 Cours Albert 1er, 75008 Paris; a továbbiakban: "ICC") által kiadott és
időről időre módosított „Az okmányos meghitelezésekre vonatkozó egységes szabályok és
szokványokat“ ("Uniform Customs and Practice for Documentary Credits"), a „Beszedésre vonatkozó
egységes szabályokat“ ("Uniform Rules for Collections"), a „Felszólításra fizetést ígérő garanciák
egységes szabályait“ ("Uniform Rules for Demand Guarantees") (a továbbiakban együttesen: "ICC
előírások").
Online Vásárlási Kártyakód: egy minimum hat számjegyből álló állandó jelszó, melyet a
Kártyabirtokos regisztrált a Bankkártyához a fogyasztók részére szóló Bankkártyákra Vonatkozó
Különös Üzletszabályzatban meghatározott módon és formában, és mellyel a Bankkártyával
végrehajtott internetes vásárlás Kártyabirtokos által történő jóváhagyása történik.
O-key token - 2018.08.04. napjától új neve: WithKEY token: a CIB Bank mobilalkalmazás funkcionális
része. A CIB Bank mobilalkalmazás a Felhasználói Kézikönyvben meghatározott mobil eszközre
telepíthető banki alkalmazás. A WithKEY token egy a CIB Internet Bankba történő belépéshez és
tranzakció hitelesítéshez, érzékeny fizetési adatnak minősülő egyszer használatos jelszót generáló
funkcionális alkalmazás a CIB Bank mobilalkalmazáson belül, amelyet a PIN-kód véd a jogosulatlan
használattól.
Pénzforgalmi Szolgáltatás: a Hpt 6.§ (1) bekezdés (Értelmező rendelkezések) 87. pontjában
meghatározott szolgáltatás bármelyike.
PFNY: 2018. január 12-ig átvett fizetési megbízás esetén a pénzforgalom lebonyolításáról szóló
18/2009 (VII.06) sz. MNB rendelet. 2018. január 13-tól átvett fizetési megbízás esetén pénzforgalom
lebonyolításáról szóló 35/2017 (XII.14.) sz. MNB rendelet
Pft.: a 2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáról.
Pmt.: a 2017. évi LIIII. törvény a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról.
POS: (Point of Sale) elektronikus terminál, amelyen keresztül a Kártyabirtokos az Elfogadóhelyeken
Bankkártyájával fizethet.
Pp.: a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX törvény.
Prémium Banki Tanácsadó: a Prémium Üzletféllel történő kapcsolattartás során eljáró Banki
szakértő.
Prémium Szolgáltatás: erre vonatkozó Szerződés alapján a Bank által az Üzletfél részére nyújtott
kiegészítő szolgáltatás, mely személyes és kiemelt ügyintézést és a Private Banking és a Prémium
Szolgáltatásokra vonatkozó szabályokról szóló Különös Üzletszabályzat szerint meghatározott
szolgáltatásokat biztosít.
Prémium Üzletfél: azon Üzletfél, aki a Prémium ügyfélstátusz feltételéül a Prémium Kondíciós
Listában meghatározott feltételeket teljesíti és a Bank által nyújtott Prémium Banki Szolgáltatásokat
Szerződés alapján igénybe veszi.
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Private / Prémium Kódszó: a Private Banking és Prémium Üzletfelek kizárólag Személyi Bankár, ill.
Prémium Banki Tanácsadóval történő kapcsolattartás során történő azonosítására (hitelesítésére)
szolgáló érzékeny fizetési adatnak minősülő kódszó.
Private Banking Szolgáltatás: erre vonatkozó Szerződés alapján a Bank által az Üzletfél részére
nyújtott kiegészítő szolgáltatás, amely személyes ügyintézést és a Private Banking és Prémium
Szolgáltatásokra vonatkozó szabályokról szóló Különös Üzletszabályzat szerint meghatározott
szolgáltatásokat biztosít.
Private Banking Üzletfél: azon Üzletfél, aki a Private Banking ügyfélstátusz feltételéül a Private
Banking Kondíciós Listában meghatározott feltételeket teljesíti és a Bank által nyújtott Private
Banking Szolgáltatásokat Szerződés alapján igénybe veszi.
Ptk.: az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: régi Ptk.), illetve a 2013. évi
V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: új Ptk.), azzal, hogy az egyes, a LÜSZ hatálya
alá tartozó tények, jogviszonyok, illetve jognyilatkozatok esetében a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló
2013. évi CLXXVII. törvény Első részében (A Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő
átmeneti rendelkezések) meghatározottak szerint értendő a régi Ptk, illetve az új Ptk. a Ptk. fogalom
alatt.
Referenciaadat: bármely olyan adat, ideértve a nyilvántartott Üzletfél személyazonosító adatait is,
amelyet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás törvény alapján kezelhet.
Rendelkezésre tartási jutalék: A szakaszos folyósítású hitelek esetén a kölcsön összegének
rendelkezésre tartásáért fizetendő díj, amely a rendelkezésre tartással kapcsolatban felmerült
adminisztrációs, számítástechnikai programkészítési, adatrögzítési ügyviteli költségeket tartalmazza.
Ahol a Szerződés rendelkezésre tartási jutalékot említ, ott rendelkezésre tartási díjat kell érteni.
Rendelkezésre tartási díj: A szakaszos folyósítású hitelek esetén a kölcsön összegének rendelkezésre
tartásáért fizetendő díj, amely a rendelkezésre tartással kapcsolatban felmerült adminisztrációs,
számítástechnikai programkészítési, adatrögzítési ügyviteli költségeket tartalmazza.
Referenciaadat-szolgáltató:
a) az alábbi szolgáltatások nyújtására irányuló tevékenységek legalább egyikét végző pénzügyi
intézmény, pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, biztosító, közraktár:
- hitel és pénzkölcsön nyújtása;
- pénzügyi lízing,
- olyan, papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó)
kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi
szolgáltatásnak;
- kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása,
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- a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 5.§ (6) bekezdés d) pontja szerinti
jelzáloghitelezés,
- a közraktárakról szóló 1996. évi XLVIII. törvény 28. §-a szerinti kölcsönnyújtás.
b) a Diákhitel Központ Zrt.,
c) a befektetési hitelt nyújtó hitelintézet, befektetési vállalkozás,
d) az értékpapír-kölcsönzést végző befektetési vállalkozás, befektetési alap, befektetési alapkezelő,
elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár,
magánnyugdíjpénztár, pénzügyi intézmény, központi értéktár és biztosító, valamint
e) a határon átnyúló szolgáltatást végző, az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező
hitelező, ha a KHR-hez csatlakozott.
Referencia Árfolyam: a Bank által közzétett vagy a nyilvánosság számára hozzáférhető pénznemek
közötti mindenkori átváltási árfolyam.
Referencia-Kamatláb: Hitel-, és Kölcsönszerződés esetén az ügyleti kamat számításának alapjául
szolgáló, a nyilvánosság számára hozzáférhető mindenkori kamatláb, amelynek mértékére a
hitelezőnek nincs ráhatása. A Bank a fogyasztókkal kötött Hitel-, és Kölcsönszerződésiben kizárólag a
Magyar Nemzei Bank honlapján közzétett referencia kamatlábat alakalmazza.
Kamatfelár: a referencia-kamatlábon felül - a hitelkamat részeként - fizetendő kamat, a hitelkamat és
a referenciakamat különbségeként meghatározott kamatrész.
Kamatfelár-változtatási mutató: kamatfelár-változtatási mutató: a kamatfelár módosításának
alapjául szolgáló kamatváltoztatási mutató
Kamatváltoztatási mutató: a hitelezés refinanszírozási költségeihez és a hitel nyújtásához
kapcsolódó, az üzleti kockázat körén kívül álló, a hitelezők által nem befolyásolható, tőlük független,
valamint általuk el nem hárítható körülményekben bekövetkező változást objektív módon kifejező, a
kamatmódosítás számításának alapjául szolgáló és a nyilvánosság számára hozzáférhető viszonyszám
Referenciapiaci Változó: a Betét futamideje alatt a Szerződés megkötésekor hatályos Kondíciós
Listában feltüntetett devizapárok közül az Üzletfél által választott és az indexált Betétre vonatkozó
Szerződésben feltüntetett devizapárra vonatkozó, mindenkori spotpiaci (azonnali piaci) ár.
Regisztráció: CIB Internet-alapú Elektronikus Szolgáltatás keretében jelenti: a CIB mobilToken/CIB
Bank mobilalkalmazás használatra alkalmassá tétele azon az eszközön, amelyre a CIB mobilToken/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/CIB bank
mobilalkalmazás telepítése történt.
Regisztrációs Kód: egy 16 karakterből álló, numerikus kód, amelyet CIB Internet-alapú Elektronikus
Szolgáltatás keretében a Bank küld meg a Felhasználó által meghatározott, kizárólag belföldi (CIB
Bank mobilalkalmazás esetén külföldi telefonszámra is) mobiltelefonszámra, amely arra a célra
szolgál, hogy segítségével a CIB mobilToken/CIB bank mobilalkalmazás használatra alkalmas állapotba
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kerüljön azon az eszközön, amelyre a CIB mobilToken/CIB Bank mobilalkalmazás telepítése történt,
és amely 24 óráig használható fel.
Rendelkező Személy: az Üzletfél nevében eljárni jogosult, Bankszámla feletti rendelkezésre
bejelentett természetes személy.
Saját Erő: a Kölcsönön/Hitelen kívüli forrás, így minden pénzeszköz, amely a Kölcsönön felül
szükséges a hitellcél eléréséhez.
SARON (SWISS AVERAGE RATE OVERNIGHT) A SIX SWISS EXCHANGE AG (VAGY EBBEN A
TEVÉKENYSÉGBEN A HELYÉBE LÉPŐ JOGALANY) MINT ADMINISZTRÁTOR ÁLTAL KEZELT EGYNAPOS
FUTAMIDEJŰ KAMATLÁB, TOVÁBBÁ MINDEN OLYAN KAMATLÁB, AMELY AZ EGYNAPOS SARON
ÉRTÉKEN ALAPUL (PL. SARON COMPOUND RATE) A MINDENKOR ÉRVÉNYES LEJÁRATOKRA.
SEPA: Egységes Euró Fizetési Övezet – az övezeten belüli Üzletfelek euró Fizetési Műveleteiket (SEPAÁtutalás, - Beszedés és -kártyás fizetések) tartózkodási helyüktől (székhelyüktől) függetlenül –
országhatáron belül vagy kívül -, ugyanazon alapfeltételek, jogok és kötelezettségek mellett
hajthatják végre. (Egységes Euró Fizetési Övezet) a Európai Gazdasági Térség területén az euróban
történő fizetések küldését és fogadását szolgáló, a fizetéseket egységes szabványok és szabályok
alkalmazásával lebnolyító, közös európai fizetési eszköztár, További információ:
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/bankszamlak/szolgaltatasok/mi-az-egyseges-euro-fizetesiovezet-sepa). A SEPA átutaláshoz a megbízó és a kedvezményezett bankjának SEPA tagnak kell lennie
(27 Európai uniós tagállam + Svájc, Norvégia, Izland, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Andorra,
Vatikán).
SOFR (SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE) A FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK (VAGY
EBBEN A TEVÉKENYSÉGBEN A HELYÉBE LÉPŐ JOGALANY) MINT ADMINISZTRÁTOR ÁLTAL KEZELT
EGYNAPOS FUTAMIDEJŰ KAMATLÁB, TOVÁBBÁ MINDEN OLYAN KAMATLÁB, AMELY AZ EGYNAPOS
SOFR ÉRTÉKEN ALAPUL (PL. SOFR AVERAGES, TERM SOFR RATE) A MINDENKOR ÉRVÉNYES
LEJÁRATOKRA.
SONIA (STERLING OVERNIGHT INDEX AVERAGE) A BANK OF ENGLAND (VAGY EBBEN A
TEVÉKENYSÉGBEN A HELYÉBE LÉPŐ JOGALANY) MINT ADMINISZTRÁTOR ÁLTAL KEZELT EGYNAPOS
FUTAMIDEJŰ KAMATLÁB, TOVÁBBÁ MINDEN OLYAN KAMATLÁB, AMELY AZ EGYNAPOS SONIA
ÉRTÉKEN ALAPUL (PL. COMPOUNDED SONIA, TERM SONIA REFERENCE RATE) A MINDENKOR
ÉRVÉNYES LEJÁRATOKRA.
Speciális Azonosítás: olyan azonosítás, amikor a Bank legalább öt, általa esetről esetre kiválasztott
személyes adatot és további legalább kettő, az Üzletfél és a Bank üzleti kapcsolatára vonatkozó
adatot kér közölni az Üzletfél azonosításához.
SWIFT Másolat: az Üzletfél Bankon kívüli utalásairól szóló visszaigazolás, az ún. SWIFT értesítés vagy
üzenet másolata.
Számlainformációs szolgáltatás: olyan online szolgáltatás, amely összesített információk nyújtására
szolgál egy vagy több olyan fizetési számláról, amelyet a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő egy
másik pénzforgalmi szolgáltatónál vagy több pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott;
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Számviteli Törvény: a 2000. évi C. törvény a számvitelről.
Személyi Adatokról szóló Törvény: a 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról.
Személyi Bankár: a Private Banking Szolgáltatás keretében a Private Banking Üzletféllel kapcsolatot
tartó, a Bank képviseletében eljáró személy.
Személyi kölcsön: olyan kölcsöntermék, amelyet a Bank az Üzletfél személyes céljainak
finanszírozására nyújt, és amellyel az Üzletfél nem üzletszerű tevékenysége keretében rendelkezhet.
Személyes hitelesítési adatok: a Bank által hitelesítés céljából az Üzletfél rendelkezésére bocsátott
személyes elemek.
Szerződés: az Üzletfél által aláírt igénylőlap és/vagy egyéb dokumentum Bank általi aláírásával az
Üzletfél és a Bank között létrejött jogviszonyt szabályozó szerződés, amelynek feltételeit az
igénylőlap és/vagy egyéb dokumentum, továbbá a LÜSZ, az adott Szolgáltatásra vonatkozó Különös
Üzletszabályzat, a Kondíciós Lista, az Egyedi Szerződés és az ezekben a szerződések részeként
hivatkozott dokumentumok tartalmazzák (ideértve az újabb igénylőlap aláírásával történő új
Szolgáltatás igénylésével vagy a LÜSZ-ben meghatározott, vagy az Üzletfél és a Bank aláírásával egyéb
módon megvalósult módosításokat is).
Szerződésmódosítási díj: Bármely Szerződés aláírását követően az Üzletfél kérelmére végrehajtott
bármely kétoldalú módosítás esetén – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - fizetendő díj,
amely a szerződésmódosítással kapcsolatban felmerült adminisztrációs, számítástechnikai
programkészítési, adatrögzítési, kockázatelemzési. ügyviteli költségeket tartalmazza.
Szerződésmódosítás minden olyan, a Szerződést, illetve a Szerződést biztosító
mellékkötelezettsége(ke)t érintő változtatás, amely a jogviszony tartalmát, tartamát érinti. Mértékét
a Bank szerződésmódosításonként határozott összegben állapítja meg.
Szja. Törvény: az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról.
Szolgáltatás: azon pénzügyi, kiegészítő pénzügyi, befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatás,
amelyet a Bank Szerződés alapján és annak feltételei szerint biztosít az Üzletfél részére, beleértve a
harmadik személy által, a Bank közreműködésével nyújtott szolgáltatást is.
Szolgáltatási csomag: A CIB Internet-alapú Elektronikus Szolgáltatás keretében jelenti az Üzletfél által
választott és a Bank által részére biztosított Elektronikus Szolgáltatások keretében nyújtott
szolgáltatások összessége, amely részletes tartalmát a mindenkori Felhasználói Kézikönyv jeleníti
meg. A Bank fenntartja a jogot arra, hogy a Szolgáltatási csomagok tartalmát egyoldalúan módosítsa.
Szolgáltató az Üzletfél által az igénylőlapon megadott mobilszolgáltató.
Target rendszer (Transz-európai valós idejű bruttó elszámolású expressz átutalás), az az elszámolási
rendszer, amelyen keresztül a SEPA megbízásokon kívül az EGT-n belüli EUR átutalási megbízások
elszámolására lehetőség van (T nappal).
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Támogatási Rendelet: a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet, a
fiatalok, a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI.
23.) Korm. rendelet, valamint az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú
támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet, a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez
igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (III.10.) Korm.rendelet, valamint
a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III.12. ) Korm.rendelet.
Társkártya: a Társkártyabirtokos részére a Főkártyabirtokos hozzájárulásával igényelt és a Bank által
kibocsátott Bankkártya.
Társkártyabirtokos: az a személy, akinek a Főkártyabirtokos felelősségvállalása alapján a Bank a
Társkártyát birtokba adta. A Társkártybirtokos a Bankártya Tranzakciók fedezetéül szolgáló számla
felett kártyabirtokosként kizárólag a Bankkártya használatával jogosult rendelkezni.
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, ideértve, de nem kizárólagosan (i) a (b) szakaszban
meghatározott módon történő postai úton történő értesítést, (ii) a Bankszámlakivonaton történő
értesítést, (iii) az Üzletfél által megadott email értesítési címre történő elektronikus levél küldést, (iv)
a CIB Mobilbank vagy a LÜSZ-ben meghatározott bármely SMS szolgáltatás keretében az Üzletfél által
megadott mobiltelefonszámra történő SMS üzenet küldést, (v) CIB Bank mobilalkalmazás, CIB Bank
Online vagy CIB Internet Bank szolgáltatás keretében az Üzletfél azonosítását (hitelesítését) követő
értesítést.
Tartozás: az Üzletfél által a Banknak a Szerződés(ek) szerint fizetendő tőke-és kamattartozás
(ideértve a késedelmi kamatot és a Kényszerhitelkamatot is), jutalék-, díj- és költségtartozás
bármelyike, ideértve a 11.1 szakasz (Az ellenérték és módosítása általában) szerinti, Üzletfél által
fizetendő ellenértéket is.
Távközlő Eszköz: bármely eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - a Keretszerződés, Egyedi
Szerződés vagy egyéb szerződés megkötése, az egyszeri fizetési megbízási szerződés érdekében –
szerződési nyilatkozat megtételére, valamint a Bank által az Üzletfél részére küldött tájékoztatások,
nyilatkozatok és közlések megjelenítésére. A Bank alkalmazásában Távközlő Eszköznek minősülnek a
telefon, telefax, e-mail, valamint az Elektronikus Szolgáltatások rendszerei. A Távközlő Eszköz útján
történő szerződéskötés lépéseit a vonatkozó Szerződés tartalmazza. A Távközlő Eszköz útján létrejött
szerződés rendelkezéseit a Bank nyilvántartása rögzíti az Üzletfél számára utóbb hozzáférhető
módon. Az Üzletfélnek lehetősége van a Távközlő Eszköz útján történő szerződéskötési folyamat
során az esetlegesen beírt hibás adatokat javítani, az üresen hagyott mezőket kitölteni, illetőleg az
üresen hagyott, de kitöltendő adatmezőket a Bank a Távközlő Eszközön keresztül azonosítja és
figyelmeztet a kitöltés szükségességére. A Távközlő Eszköz útján történő szerződéskötés nyelve az
Üzletfél és a Bank között meghatározott kapcsolattartás nyelve.
Távoli kommunikáció: bármely módszer, amely a távollévő felek számára lehetővé teszi - a
Keretszerződés, Egyedi Szerződés vagy egyéb szerződés megkötése, valamint az egyszeri fizetési
megbízási szerződés érdekében – szerződési nyilatkozat megtételét. A Bank alkalmazásában Távoli
kommunikációnak minősülnek a telefon, telefax, e-mail, valamint az Elektronikus Szolgáltatások
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rendszerei. A Távoli kommunikáció útján történő szerződéskötés lépéseit a vonatkozó Szerződés
tartalmazza. A Távoli kommunikáció útján létrejött szerződés rendelkezéseit a Bank nyilvántartása
rögzíti az Üzletfél számára utóbb hozzáférhető módon. Az Üzletfélnek lehetősége van a Távoli
kommunikáció útján történő szerződéskötési folyamat során az esetlegesen beírt hibás adatokat
javítani, az üresen hagyott mezőket kitölteni, illetőleg az üresen hagyott, de kitöltendő adatmezőket
a Bank a Távoli kommunikáción keresztül azonosítja és figyelmeztet a kitöltés szükségességére. A
Távoli kommunikáció útján történő szerződéskötés nyelve az Üzletfél és a Bank között meghatározott
kapcsolattartás nyelve.
Távoli fizetési művelet: Elektronikus szolgáltatásokon keresztül vagy a CIB24-en kezdeményezett
fizetési művelet.
Technikai Számla pénzforgalmi számlának nem minősülő speciális Bankszámla.
Telefonos Azonosító Kód (TAK): az az érzékeny fizetési adat, mely a CIB24 Szolgáltatások
igénybevétele során az Üzletfelek azonosítására (hitelesítésére) szolgáló, az Üzletfél által tetszőleges
megválasztott négy jegyű titkos szám,
Tényleges Tulajdonos: A Pmt. 3.§. 38. pontban meghatározott személy.
THM (Teljes Hiteldíj Mutató) az a belső megtérülési ráta, amely mellett a Fogyasztó által teljesítendő
kötelezettségek jelenértéke (törlesztés és díjak) éves százalékban kifejezve megegyezik a Bank által
folyósított hitelösszeggel. A Fogyasztókra vonatkozó THM számítására vonatkozó rendelkezések a
LÜSZ 2. számú mellékleteként kerültek csatolásra.
THM Rendelet: a 83/2010. (III.5.) Korm. rendelet a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról,
számításáról és közzétételéről.
Tiltás: azon folyamat, amelynek eredményeképpen a Bankkártya, jelszógeneráló eszköz használati
lehetősége végérvényesen megszűnik vagy a CIB Internet-alapú Elektronikus Szolgáltatáshoz, CIB24hez történő hozzáférés megszűnik, melynek eredményeképpen a letiltott bankkártya, jelszógeneráló
eszköz, jelszó, kód, azonosító a továbbiakban nem használható és amely során az Üzletfél nem
kérheti a letiltás tárgyának újbóli használatát, így ez a folyamat nem visszafordítható.
Token: olyan jelszógeneráló eszköz, amelyet a Felhasználó által az átvételkor megadott PIN-kód véd a
jogosulatlan használattól. Azon Üzletfelek jelszógeneráló eszközei, akik 2013. augusztus 8. napja előtt
létrejött jelszógeneráló eszközre vonatkozó Szerződéssel rendelkeznek, ilyen PIN-kóddal védett
Tokeneknek minősülnek, rájuk továbbra is a Tokenre vonatkozó szabályok vonatkoznak.
TONA (Tokyo Overnight Average Rate) a Bank of Japan (vagy ebben a tevékenységben a helyébe
lépő jogalany) mint adinisztrátor által kezelt egynapos futamidejű kamatláb, továbbá minden olyan
kamatláb, amely az egynapos TONA értéken alapul (pl. TONA averages) a mindenkor érvényes
lejáratokra.
Törvényes Képviselő: a szülői felügyeletet együttesen gyakorló mindkét szülő, a szülői felügyeletet
egyedül gyakorló egyik szülő, a gyám és a gondnok, illetve jogszabály alapján az Üzletfél képviseletére
jogosult személy.
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TPP (Third Party Provider) jelenti azt a Bankon kívüli, harmadik fél szolgáltatót, aki vagy kártyalapú
készpénzhelyettesítő fizetési eszközt bocsát ki és annak fedezete visszaigazolását jogosult kérni a
Banktól az Üzletfél felhatalmazása alapján, vagy Fizetés-kezdeményezési szolgáltatást vagy
Számlainformációs szolgáltatást, vagy ezek mindegyikét nyújtja az Üzletfél részére.
TPP szolgáltatás jelenti a Kártyalapú készpénzhelyettesítő fizetési eszközt kibocsátó kérésére történő
fedezet-visszaigazolás kérési szolgáltatást, vagy a Fizetés-kezdeményezési szolgáltatást vagy a
Számlainformációs szolgáltatást, melyet arra megfelelő felhatalmazással bíró TPP nyújthatnak az
Üzletfél részére, mely TPP a Bank által biztosított CIB TPP csatornán keresztül kommunikál a Bankkal.
A Bank maga pénzforgalmi szolgáltatási tevékenysége körében TPP szolgáltatást nem nyújt.
Tranzakció: a Szerződésben szabályozott bármely pénzügyi művelet.
Tranzakciós–köteg Limit: az egy jóváhagyással indítható megbízások összegszerű korlátozása,
amelyet az Üzletfélnek lehetősége van az Elektronikus Szolgáltatás vonatkozásában
beállítani/módosítani a Bank részére adott írásbeli kérelemmel, és amely limit feletti összegű, egy
jóváhagyással indított megbízások a Bank által visszautasításra kerülnek.
Ügyleti Év: jelenti „CIB Otthonteremtő Hitel” esetén a Kezdő Naptól számított éves periódusokat a
Kölcsön futamidején belül; az Ügyleti Év fordulónapjának minden 12. (tizenkettedik) havi törlesztő
összeg esedékességi napja tekintendő.
Üzletfél: a Bank pénzügyi és/vagy kiegészítő pénzügyi, illetve kiegészítő szolgáltatásait igénybe vevő
Fogyasztó és Egyéni Vállalkozó, ideértve, de nem kizárólagosan, a Bankszámla-tulajdonost,
Kedvezményzettet, Rendelkezésre jogosultat, Adóst, Adóstársat, Biztosítékot Nyújtót,
Kártyabirtokost, Fő- és Társkártyabirtokost, Felhasználót, Törvényes Képviselőt és egyéb képviselőt is,
tehát mindazon személyeket, akik az adott Üzletfélnek a Bankkal fennálló jogviszonyára tekintettel
teljesítenek kötelezettséget a Bank felé vagy gyakorolnak valamely jogosultságot.
Vásárlás: azon Bankkártya Tranzakció, amelynek során az Elfogadóhelyeken Bankkártya használatával
áruk megvásárlása és/vagy szolgáltatások igénybevétele történik, ide nem értve a
Készpénzfelvételt/Készpénzfelvételt Bankkártyával.
Vht.: a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény.
VIBER (Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer): azonnali teljesítést végző, automatikus könyvelésű,
bankközi bruttó elszámolási rendszer.
Virtuális kártya: A CIB Bank mobilalkalmazás és CIB Bank Online Virtuális kártya funkciója lehetővé
teszi új, korlátozott ideig érvényes virtuális kártya generálását a meglévő saját kizárólag a Visa Inspire
bankkártyához kapcsolódóan. A funkció informatikai leírását a CIB Bank Online és a CIB Bank
mobilalkalmazás Felhasználói Kézikönyv tartalmazza, szerződéses feltételeit pedig a Bankkártyákra
Vonatkozó Különös Üzletszabályzat Fogyasztók Részére elnevezésű dokumentum.
Visszahívás: az az Üzletfél kérelme alapján indított eljárás, amelynek során a Bank megkísérli
visszahívni az Üzletfél mint Fizető Fél által a Bankhoz benyújtott és a Bank által már teljesített fizetési
megbízást.
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Visszaigazoló Levél: Kölcsön termék esetén a Bank által cégszerűen aláírt dokumentum, amely
tartalmazza a kölcsönigény Bank által meghatározott feltételekkel történő elfogadásának tényét, a
Kölcsön összegét, továbbá a Kölcsön törlesztésére vonatkozó minden olyan információt, amely az
Üzletfél pontos és hiteles tájékoztatásához szükséges.
Visszavonás: azon folyamat, amely alapján az Üzletfél által benyújtott, a Bank által érkeztetett, de a
Bank által még nem teljesített fizetési megbízások - az Üzletfél erre vonatkozó kifejezett kérelme
szerint- nem kerülnek teljesítésre.
#withSIGN szolgáltatás: A #withSIGN szolgáltatás keretén belül az Üzletfél egy minősített
tanúsítvánnyal ellátott elektronikus aláírásra szerződik. Ezzel a szolgáltatással az Üzletfél egyes
meghatározott szolgáltatások igénybevételéhez (például Befektetési tanácsadási szerződéskötési
folyamathoz) szükséges szerződési dokumentációt minősített elektronikus aláírással elláthatja úgy,
hogy az Üzletfél mobiltelefonszámára SMS-ben elküldött, egyszer használatos (3 percig érvényes) PIN
kód beírásával az aláírás létrehozó eszközt aktiválja. Az elektronikus aláírás mögötti minősített
tanúsítvány a kibocsátástól számított 3 évig érvényes. A tanúsítványt ez idő alatt az Üzletfél bármikor
visszavonhatja és azt követően újra aktiváltathatja. A visszavonás és újbóli kibocsátás nincs hatással a
szerződés érvényességére. A #withSIGN szolgáltatásról szóló hitelesítésszolgáltatási szerződést az
Üzletfél és az Intesa SanPaolo S.p.A. nevében eljáró CIB Bank Zrt. is felmondhatja egyoldalúan
írásban. (A #withSIGN szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatos részletek megtalálhatók a
Bankfiókban, danube elektronikus aláírópadon keresztül benyújtott igénylésről, feltételeiről és a
folyamatról szóló ügyféltájékoztatóban.)
Zárolt Összeg: az, az Üzletfél Bankszámlájának terhére el nem számolt összeg, amellyel későbbi
elszámolási kötelezettség okán az Üzletfél érintett Bankszámlájának rendelkezésre álló egyenlege a
Bank által csökkentésre került, továbbá az, az Üzletfél Bankszámlájának terhére el nem számolt
összeg, amellyel fedezethiány okán az Üzletfél érintett Bankszámlájának egyenlege a Bank által nem
került csökkentésre, és amely esetben a zárolt összeg a rendelkezésre álló egyenleget fogja
csökkenteni.
EGYÉNI VÁLLALKOZÓKRA VONATKOZÓ TOVÁBBI MEGHATÁROZÁSOK
Bankkártya-igénylőlap: az Üzletfél és a Kártyabirtokos adatait, illetve az Üzletfél által kiválasztott
Bankkártya Szolgáltatást tartalmazó nyomtatvány, amelynek az Üzletfél és a Kártyabirtokos, továbbá
a Bank általi aláírásával Szerződés jön létre, amely Szerződés a Bankkártya Üzletfél/Kártyabirtokos
átvételével lép hatályba.
Business Terminál: egyes Elektronikus Szolgáltatás használatához, működtetéséhez szükséges
számítógépes programcsomag, amelyhez szükéges számítógép, Windows alapú operációs rendszer,
modem vagy internetes elérés, vagy bármilyen vezetékes vagy mobil telefonvonal, amely alkalmas a
számítógéppel megfelelő adatkapcsolat kialakítására.
BT Felhasználó: azon személy(ek), aki(ke)t az Adminisztrátor a BT használatára jogosultként valamely
számlafüggő vagy nem számlafüggő jogosultsági szint részére történő beállításával rögzített.
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BT Rendelkező: az Üzletfél által a Bank felé a Bank által rendszeresített nyomtatványon írásban
bejelentett, azonosított személy, aki kizárólag a BT-n keresztül benyújtásra kerülő megbízásokat, és
az Adminisztrátor által rögzített jogosultságokat jogosult jóváhagyni, aláírni.
CIB Prime Rate: társas vállalkozások számára nyújtott Hitelnél alkalmazott, egy adott
Kamatperiódusra vonatkozóan, az adott Kamatperiódus első napját megelőző, forint esetében első,
más deviza esetében második Banki Napon a Kondíciós Listában meghatározott módon számított és
közzétett Referencia Kamatláb, azzal, hogy az azonnali felülvizsgálat miatt a Kondíciós Lista szerint
megváltozott kamatláb, annak közzétételétől, a folyamatban lévő Kamatperiódusra is alkalmazandó
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.
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.
Kártyabirtokos: olyan természetes személy, akit a Bankkártya Tranzakciók végrehajtására az Üzletfél
a Bankkártya igénylőlap Üzletfél általi aláírásával feljogosít, és aki a Bankkártya Tranzakciók
fedezetéül szolgáló számla felett kártyabirtokosként kizárólag a Bankkártya használatával jogosult
rendelkezni.
MEGHATÁROZÁSOK
Jelen meghatározások a Bankszámlákra és fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat
Díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetésre illetve készpénzfelvételre vonatkozó szabályok és a
mellékletében található A díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok
Központi Nyilvántartásáról szóló Hirdetmény tekintetében alkalmazandók.
Nyilatkozat: az Üzletfél által tett azon nyilatkozatot jelenti, melyben a nyilatkozatot tevő megjelöli
azt a fizetési számlát, amelynél a Bank által biztosított díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetést
illetve a Magyarországon elhelyezett ATM-ből Bankkártya útján történő készpénzfelvételt igénybe
kívánja venni.
Nyilatkozattevő: az a fogyasztónak minősülő Üzletfél, aki nyilatkozatot vagy visszavonó rendelkezést
tett, akkor is ha nevében meghatalmazott jár el.
Nyilatkozatadat-szolgáltató: az a pénzforgalmi szolgáltató amely a nyilatkozatevőnek azt a fizetési
számláját vezeti, amelynek tekintetében a nyilatkozattevő a Nyilatkozatot vagy Visszavonó
rendelkezést tette.
Nyilatkozatadat: a nyilatkozattevő természetes személyazonosító adatai, így a családi és utónév,
születési családi és utónév, születési hely, születési idő, anyja születési családi és utóneve, ezen kívül
a nyilatkozat vagy visszavonó rendelkezés megtételének napja és az, hogy nyilatkozat vagy
visszavonó rendelkezés megtétele történt továbbá a nyilatkozatadat-szolgáltató neve, rövidített neve
és a Felügyelet által kiadott tevékenységi engedély száma.
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Visszavonó rendelkezés: a nyilatkozattevő által tett azon nyilatkozatot jelenti, melyben a
nyilatkozattevő kijelenti, hogy korábban tett nyilatkozatát vissza kívánja vonni, azaz a továbbiakban
nem kívánja igénybe venni a nyilatkozatban meghatározott fizetési számla tekintetében a Bank által
biztosított díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetést illetve a Magyarországon elhelyezett ATMből Bankkártya útján történő készpénzfelvételt.
Központi Nyilvántartás: az egyes fizetési számlákhoz tett nyilatkozatok központi nyilvántartása, mely
a nyilatkozat megtételének tényét, valamint a nyilatkozatadatokat rögzíti. A központi nyilvántartás
teljes neve a Díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi
Nyilvántartása. A központi nyilvántartást a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás
működteti.
Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás: BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 01-10-042513
cégjegyzékszám alatt bejegyzett és nyilvántartott magyar pénzügyi vállalkozás, amelynek székhelye:
1205 Budapest, Mártonffy utca 25-27.)
3

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

3.1

A jogszabályra, határozatra, szabályzatra, illetve ezek bármely rendelkezésére történő
hivatkozást - szükség esetén - úgy kell értelmezni, mintha azok a mindenkori módosított,
illetve azok helyébe lépő jogszabályokra, határozatokra, szabályzatokra történő
hivatkozások lennének.

3.2

Ahol a Szerződés akként rendelkezik, hogy a Bank a felelősségét kizárja, az úgy
értelmezendő, hogy (i) a felelősség kizárása nem vonatkozik a Bank által szándékosan,
súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott szerződésszegésre, továbbá (ii) ha a
Bank ilyen szerződésszegése jogerős ítélettel megállapítva hozzájárult a kár
bekövetkezéséhez, vagy ha a Bank jogerős ítélettel megállapítva elmulasztotta kárenyhítési
kötelezettsége teljesítését, úgy felelőssége a bizonyított arányban fennáll.

3.3

Ha jogszabály vagy valamely üzletszabályzat rendelkezése a Bank azonnali vagy
haladéktalan eljárását vagy intézkedését kívánja meg, az Elektronikus Szolgáltatások és a
CIB24 igénybevételével történő kapcsolattartás esetén a Bank valós idejű eljárását vagy
intézkedését jelenti; egyéb esetekben a Bank úgy jár el, ahogy az az adott esetben általában
elvárható.

3.4

Amennyiben a Szerződés eltérően nem rendelkezik, a jelen LÜSZ és a Különös
Üzletszabályzatok hatálybalépése előtt kötött Szerződések és megtett nyilatkozatok
hatályát nem érinti az, ha a jelen LÜSZ és a Különös Üzletszabályzatok azok megkötésére
vagy megtételére olyan szabályokat írnak elő, amelyeket a korábban hatályban lévő
rendelkezések nem vagy eltérően rendeztek.

3.5

Amennyiben egy adott dokumentumot, értesítést vagy nyilatkozatot az Üzletfélnek a Bank
részére át kell adnia, az minden esetben úgy értendő, hogy azt a Bank által megkívánt
tartalommal és formában kell átadni.
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3.6

Az egyes Banki termékekre vonatkozó alább részletezett szabályok nem jelentik azt, hogy
egyéb feltételek ezen termékekre ne vonatkoznának (például a Kondíciós Listában).

3.7

A Szerződésben található nyilatkozatokat vita esetén úgy kell értelmezni, ahogyan az eset
körülményeire tekintettel a szavak általánosan elfogadott jelentése szerint érteni kell.
Amennyiben a Szerződés tartalma ezen szabály alkalmazásával sem állapítható meg
egyértelműen, akkor az Üzletfél számára kedvezőbb értelmezést kell elfogadni.

3.8

A Különös Üzletszabályzatban, igénylőlapon, tájékoztatókban, Kondíciós Listában és Egyedi
Szerződésben másként nem definiált fogalmak és meghatározott kifejezések jelentésére és
értelmezésére a LÜSZ az irányadó, ezek a LÜSZ-ben definiált jelentéssel rendelkeznek és a
LÜSZ értelmező rendelkezései szerint kell értelmezni őket.

3.9

A LÜSZ mellékleteit képezik a Bank által a Fogyasztóknak és Egyéni Vállalkozóknak nyújtott
Szolgáltatásokra vonatkozó Különös Üzletszabályzatok és Kondíciós Listák, valamint a LÜSZben ekként hivatkozott egyéb dokumentumok. Ahol ezen dokumentumok, az Egyedi
Szerződések vagy a Bank által közzétett ügyfél-tájékoztatók és reklámanyagok, vagy
bármely egyéb, a Bank Szolgáltatásaira vonatkozó dokumentum az „Általános
Üzletszabályzatra” vagy a „Lakossági Üzletág Általános Szerződési Feltételeire” vagy a
Lakossági Ingatlanfedezetes Hitelek Szerződési Feltételeire hivatkozik, ott 2014. március 15.
után ez alatt a LÜSZ Általános Részét és a vonatkozó Különös Üzletszabályzatokat kell
érteni.

3.10

Kifejezések jelentése:

Ahol a Szerződés korlátozott rendeltetésű Bankszámlát említ, ott olyan, a Bank által kezelt
Bankszámláról van szó, amely felett az Üzletfél nem vagy korlátozottan jogosult eljárni az Üzletfelet
korlátozó pénzforgalmi és egyéb jogszabályok valamint a Bankot nem érintő, de a Bank tudomására
hozott szerződéses jogviszonyok alapján. Amennyiben az Üzletfél ellen olyan hatósági Átutalási
megbízás, Átutalási végzés vagy Beszedési megbízás kerül benyújtásra, amelyben ilyen Bankszámla
kerül meghatározásra, a Bank ezen számlára hatósági Átutalási megbízást, Átutalási végzést és egyéb
beszedési megbízást nem teljesít. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint ha az Üzletfélnek
több Bankszámlája van, akkor azok a hatósági Átutalási megbízás és Átutalási végzés alapján
teljesített Átutalás teljesítése szempontjából egy Bankszámlának minősülnek, így a Bank köteles az
Üzletfél másik – a korlátozott rendeltetésűtől különböző - Bankszámlája ellen ezen megbízásokat
teljesíteni. Korlátozott rendeltetésű számlák a következők különösen, de nem kizárólagosan: letéti
típusú számla, óvadéki típusú számla), valamint Üzletféllel kötött Egyedi Szerződés szerinti, ezen
meghatározás alá tartozó számla;
EGT-n belüli Fizetési Műveletről akkor van szó, ha a Fizetési Művelet lebonyolításánál mind a Fizető
Fél, mind a Kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója, vagy a teljesítést végző egyetlen
pénzforgalmi szolgáltató az EGT területén belül nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását és a pénzforgalmi
szolgáltatásnyújtás euróban vagy egy euroövezeten kívüli EGT-állam pénznemében történik;
benyújtás a Pénzforgalmi Szolgáltatás során akkor történik, ha:
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- az Üzletfél által aláírt, a pénzforgalmi jogszabályoknak megfelelően kitöltött, papír alapú fizetési
megbízás a Bankfiókba érkezik vagy egyéb módon (ideértve a faxot is) a Bank részére
benyújtott/megadott, amelyet a Bank érkeztet. az Üzletfél által Távközlő Eszközön, Távoli
kommunikáción (ide nem értve a faxot) beadott, Személyes hitelesítési adatokkal aláírt, a
pénzforgalmi jogszabályoknak és az elektronikus csatornák sajátosságainak megfelelően kitöltött
fizetési megbízás bekerült a banki rendszerekbe; vagy
- a Kedvezményezett által vagy Kedvezményezetten keresztül közvetve Távközlő Eszközön, Távoli
kommunikáción (ide nem értve a faxot) beadott, Személyes hitelesítési adatokkal aláírt fizetési
megbízás bekerült a banki rendszerekbe; vagy
- a TAK-kal azonosított Üzletfél által, a pénzforgalmi jogszabályoknak megfelelően megadott fizetési
megbízás a CIB24 által rögzítésre kerül;
papír alapú szolgáltatás: azon Pénzforgalmi Szolgáltatások összessége, amely során az Üzletfél nem
Elektronikus Szolgáltatást, Elektronikus aláírópadot vagy CIB24-et vagy fizetés-kezdeményezési
szolgáltatót vesz igénybe fizetési megbízásának Bank részére történő átadása során;
belföldi fizetési forgalom: ha a Fizetési Művelettel kapcsolatban mind a Fizető Fél pénzforgalmi
szolgáltatója, mind a Kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója Magyarország határain belül
nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását;
CIB internet alapú Elektronikus Szolgáltatások: a CIB Internet Bank, CIB TPP csatorna, CIB Bank
mobilalkalmazás, CIB Bank Online Szolgáltatások összefoglaló elnevezése;
az indexált Betét és Referenciapiaci Változó vonatkozásában spotpiaci ügyletnek minősülnek azok az
ügyletek, amelyek az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelelnek:
az ügylet:
az alábbi felek között jön létre közvetlenül vagy bróker közreműködésével:
a Bank és egy tőle független bank között; vagy
két – egymástól független – bank között;
a Referenciapiaci Változó definíciójában hivatkozott devizapárra vonatkozik; és
kötésértéke egy összegben eléri az 1.000.000, azaz egymillió eurót;
ahol a Szerződés OUR és SHA költségviselési módokra utal, ott OUR esetén ez azt jelenti, hogy
minden felmerülő díjat és költséget a megbízó fizet, SHA esetén pedig a költségviselés osztott, a
megbízó és a kedvezményezett a saját költségét viseli;
minden esetben, amikor a Szerződés a fizetési megbízások teljesítési sorrendjéről rendelkezik, azt
annak fényében kell értelmezni, hogy (a) azon fizetési megbízások közül, amelyek az Átvételi
Időpontot megelőzően a Bank részére benyújtásra kerültek, a sorrendet a fizetési megbízásoknak a
Bank központi rendszerében történő Feldolgozásának időpontja határozza meg, míg (b) az Átvételi
Időpontot követően benyújtásra került fizetési megbízások esetében a sorrend a következő: (i)
40

hatósági Átutalási megbízások, Átutalási végzések és egyéb jogszabály alapján előnyösen
teljesítendőként értelmezendő beszedési megbízások (ide nem értve a felhatalmazó levélen alapuló
beszedési megbízásokat), (ii) Átvételi Időpontot követően benyújtott fizetési megbízások, (iii)
Értéknapos megbízások, (iv) rendszeres megbízások;
Hitel vagy Kölcsön esetén a kamatláb: az egy éves vagy egy havi időszakra fizetendő ügyleti kamat
összeg és a teljes Kölcsön összeg közötti – százalékban kifejezett – arány;
Hitel vagy Kölcsön esetén Rögzített hitelkamat: a hitelszerződés teljes futamidejére vonatkozó egy,
vagy a futamidő részeire vonatkozó több, százalékos mérték használatával meghatározott hitelkamat,
a hitelkamat kizárólag arra az időszakra tekinthető rögzítettnek, amelyre vonatkozóan a
hitelszerződésben a százalékos mértéke meghatározásra került.
Hitel vagy Kölcsön esetén Fix kamat: Hitel vagy Kölcsön esetén az a rögzített hitelkamat, amely a
hitelszerződés teljes futamidejére vonatkozó egy százalékos mérték használatával kerül
meghatározásra.
Hitel vagy Kölcsön esetén Változó kamat: minden olyan kamat, ami nem minősül rögzített
hitelkamatnak.
Az Azonnali Hatályú Felmondási Esemény: a kifejezés nem foglal magában minden szerződésszegést
csak azon szerződésszegéseket és egyéb eseményeket, amelyek esetén a Bank jogosult az azonnali
hatályú felmondásra;
rendelkezésre bocsátás: az a Bank által történő tájékoztatási mód, amikor a Bank az utólagos
tájékoztatást az Üzletfélnek papír alapon vagy Tartós Adathordozón megküldi, elérhetővé teszi,
illetve lehetővé teszi annak személyes átvételét;
aláírást igénylő műveletek: a CIB Internet Bank, CIB Bank mobilalkalmazás, CIB Bank Online, CIB TPP
csatorna Felhasználói Kézikönyv Szolgáltatási csomagok és Funkciólista mellékletében felsorolt azon
CIB Internet Bank/CIB Bank mobilalkalmazás/CIB Bank Online/ CIB TPP csatorna funkciókként
megjelölt műveletek, amelyek Bank által történő teljesítéséhez a Felhasználónak jelszóval történő
azonosítási (hitelesítési) mód esetén Aláírási Kódszót, jelszógeneráló eszközzel történő azonosítási
(hitelesítési) mód alkalmazása esetén jelszógeneráló eszközzel generált jelszót kell megadni a
Felhasználó elektronikus úton megadott aláírásaként (jóváhagyás/aláírás);
jelszógeneráló eszköz által generált jelszó alatt a jelszógeneráló eszköz által generált számsor
értendő, amely a CIB Internet alapú Elektronikus Szolgáltatás rendszerébe történő belépéskor a
Felhasználó azonosításának (hitelesítésének), illetőleg Hitelesítés részét képező azonosítók egyike,
valamint a CIB Internet alapú Elektronikus Szolgáltatás rendszerén keresztül aláírást igénylő
műveletek esetén a Felhasználó elektronikus aláírásául szolgál;
jelszógeneráló eszköz: a Bank által biztosított olyan eszköz vagy alkalmazás (szoftver), amely a CIB
Internet alapú Elektronikus Szolgáltatások esetében a Felhasználók többfaktoros eszköz alapú
azonosításához (hitelesítéséhez) és elektronikus aláírásához szükséges egyszer használatos
jelszavakat állít elő. A jelszógeneráló eszköz egyben a Token, az Easy Token, a WithKEY token, a CIB
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Hard Token és a CIB mobilToken együttes megnevezése, amely bármelyiket jelenti akár külön-külön,
akár együttesen.
4

AZONOSÍTÁS

4.1

Az azonosítás szüksége

A Bank a Pmt. rendelkezései alapján az Üzletfél, annak Bank előtt eljáró Törvényes Képviselője,
meghatalmazottja, illetve a rendelkezésre jogosult személy személyazonosságának igazoló
ellenőrzését és azonosítását elvégzi:
4.1.1 az Üzletféllel történő üzleti kapcsolat létesítésekor, írásbeli szerződéskötéskor az Üzletfélre,
meghatalmazottjára, illetve a rendelkezésre jogosult személyre vonatkozóan;
4.1.2 négymillió ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor;
4.1.3 egymással ténylegesen vagy vélelmezhetően összefüggő, több ügyleti megbízás esetén a
négymillió ötszázezer forint összeghatár átlépését előidéző ügyleti megbízás alkalmával;
4.1.4 pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése
esetén, ha a fenti pontokban meghatározottak szerint az átvilágításra még nem került sor;
4.1.5 háromszázezer forintot elérő, illetve meghaladó pénzváltási ügyletek esetében;
4.1.6 minden olyan esetben, amikor a korábban rögzített ügyfél-azonosító adatok naprakészségével,
valódiságával vagy megfelelősségével kapcsolatban kétség merül fel; és
4.1.7 ha az Üzletfél adataiban olyan változás következik be, amely az azonosítás ismételt elvégzését
indokolja.
4.2

Nyilatkozattétel a személyazonosság ellenőrzése és az azonosítás során

4.2.1 A személyazonosság ellenőrzése és az azonosítás során az Üzletfél köteles a Bank részére
írásbeli nyilatkozatot tenni, hogy a saját, illetőleg a Tényleges Tulajdonos nevében, illetve érdekében
jár-e el, valamint köteles nyilatkozni a Tényleges Tulajdonos adatai vonatkozásában a Bank részére a
Szerződés létrejöttét megelőzően is, a Szerződés előkészítése, a termékekkel, szolgáltatásokkal
kapcsolatos visszaélések megelőzése, a Pmt. által előírt kötelezettségeknek való megfelelés céljából.
Amennyiben a szerződéses kapcsolat fennállása alatt kétség merül fel a Tényleges Tulajdonos
kilétével kapcsolatban, a Bank ismételt nyilatkozattételre szólítja fel az Üzletfelet.
4.2.2 A természetes személy Üzletfél köteles a Bank részére személyes megjelenéssel írásbeli
nyilatkozatot tenni, vagy a Bank által üzemeltetett, biztonságos, védett, előzetesen auditált
elektronikus hírközlő eszköz útján nyilatkozni, hogy kiemelt közszereplőnek vagy kiemelt közszereplő
közeli hozzátartozójának vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek (a
továbbiakban együtt: „kiemelt közszereplő”) minősül-e. Ha a természetes személy Üzletfél kiemelt
közszereplőnek minősül, a nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Pmt. mely pontja alapján minősül
kiemelt közszereplőnek. Ha a természetes személy Üzletfél kiemelt közszereplőnek minősül, a
nyilatkozatnak tartalmaznia kell a pénzeszköz és a vagyon forrására vonatkozó információkat.
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4.2.3 Nyilatkozat hiányában a Bank a Szerződés megkötését vagy a Tranzakció teljesítését
megtagadja.
4.3

Az azonosításhoz szükséges okmányok

Az Üzletfél az azonosítás során a Bank részére az alábbi okmány(ok) vagy azok hiteles másolatának
(vagy – erre vonatkozó megállapodás alapján – a Pp. 195.§ (1)-(4) és (8) bekezdései szerinti megfelelő
hiteles elektronikus okiratként történő) bemutatására köteles, melyek érvényességét és hitelességét
a Bank köteles ellenőrizni:
4.3.1 magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa
(személyazonosító igazolvány, úti okmány, vagy kártya formátumú vezetői engedély [- kiskorú
esetében születési anyakönyvi kivonat is elfogadható]) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, ha a
lakóhelye vagy a tartózkodási helye Magyarországon található [(vagy kiskorú esetében hatósági
bizonyítvány a személyi azonosító számról)].
4.3.2 külföldi természetes személy útlevele vagy személyazonosító igazolványa, feltéve, hogy az
magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmánya, vagy tartózkodásra jogosító
okmánya, továbbá magyarországi lakcímet igazoló hatósági igazolványa, amennyiben lakóhelye vagy
a tartózkodási helye Magyarországon található.
4.3.3 A Bank a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében bemutatott okiratról másolatot
készít, ennek hiányában üzleti kapcsolat nem létesíthető.
4.3.4 A Bank jogosult a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében közhiteles nyilvántartásból
adatlekérést végezni.
4.4

A Bank az azonosítás során az alábbi adatokat rögzíti:

4.4.1 az Üzletfél családi és utónevét
4.4.2 születési családi és utónevét;
4.4.3 lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét;
4.4.4 születési helyét, idejét;
4.4.5 állampolgárságát;
4.4.6 anyja születési nevét;
4.4.7 azonosító okmányának típusát és számát;
4.5

Az azonosításához szükséges okirat másolatának bemutatása akkor elfogadható,
amennyiben:

4.5.1 közjegyző vagy magyar külképviseleti hatóság a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény
másolat hitelesítésének tanúsítására vonatkozó szabályai szerint hitelesítette; vagy
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4.5.2 a másolatot az okirat kiállításának helye szerinti állam hiteles másolat készítésére feljogosított
hatósága készítette, és – nemzetközi szerződés (ideértve elsősorban a külföldön felhasználásra kerülő
közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felül- hitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az
1961. október 5. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1973. évi 11. törvényerejű rendeletet,
amelynek hatálya alatt ún. apostille szükséges, vagy bármely olyan bilaterális nemzetközi
megállapodást, amelynek alapján a külföldi közjegyző által hitelesített okiratot Magyarországon
apostille vagy felülhitelesítés nélkül fel lehet használni rendeltetésének megfelelően) eltérő
rendelkezése hiányában - a magyar konzuli tisztviselő felülhitelesítette e hatóság másolaton szereplő
aláírását és bélyegzőlenyomatát, azzal, hogy ahol nemzetközi szerződés alapján apostille nem
szükséges, a Bank előírhatja, hogy csak apostille-jal ellátott dokumentumot fogad el.
4.6

Erre vonatkozó megállapodás alapján a másolat hiteles elektronikus okiratként is
rendelkezésre bocsátható a Pp. 195.§ (2)-(4) és (8) bekezdései alapján.

4.7

Kiegészítő adatkérés, a Szolgáltatás megtagadása

4.7.1 Jogszabály által előírt esetben a Bank az Üzletfél adóazonosító jelét is kéri az Üzletféltől és
nyilvántartja azt, különösen amennyiben a Banknak adókötelezettsége (ezen belül bevallási,
bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettsége) keletkezhet.
4.7.2 A Bank a Pmt. alapján információt kér az Üzletféltől a Bankkal létesítendő üzleti kapcsolat
céljáról és tervezett jellegéről.
4.7.3 A Bank – a jogszabályoknak (így különösen, de nem kizárólagosan, a Pmt.-nek és az Európai
Parlement és a Tanács (EU) 2015/847 sz. rendelete, a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról
szóló rendeletének) történő megfelelés érdekében, a pénzmosás és terrorizmus visszaszorítása
érdekében alkalmazott üzletpolitikájával összhangban és az ilyen jogszabályokban meghatározott
feltételekkel – egyes (elsősorban fizetési) Tranzakciók teljesítését visszautasíthatja, vagy azok
teljesítéséhez kapcsolódóan kiegészítő adatokat kérhet, ideértve - különösen, de nem kizárólagosan
– az Üzletfél, a Fizető Fél és az Üzletfél érdekkörébe tartozó személyek és szervezetek azonosítására
vonatkozó vagy tényleges tevékenységével kapcsolatos adatkérést, az Üzletfél és a Tényleges
Tulajdonosa pénzeszközeinek és vagyonának forrására vonatkozó információt, valamint az ezek
alátámasztásául szolgáló dokumentumok bemutatását. A Bank az Üzletfél haladéktalan írásbeli
értesítése mellett megtagadja a Tranzakció teljesítését vagy a Bank módosított eljárásrend szerint
teljesíti az Üzletfél Tranzakcióra vonatkozó megbízását, illetve a Fizető Féltől érkező pénzösszeg
jóváírását (különösen, de nem kizárólagosan, késedelmes teljesítéssel, késedelmes teljesítésnek
megfelelő árfolyammal), amennyiben az Üzletfél az adatkérés kapcsán nem szolgáltat adatot vagy - a
Bank megítélése szerint – a szolgáltatott adatokból nem megállapítható, hogy az ügyleti megbízás
összhangban áll a Banknak az Üzletfélről a jogszabályok alapján rendelkezésre álló adataival.
4.7.4 A Bank – alkalmazott üzletpolitikájával összhangban, illetve a jogszabályoknak való megfelelés
érdekében - jogosult a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó üzleti kapcsolat visszautasítását, illetve a
létesített üzleti kapcsolat megszüntetését követően megtagadni a visszautasítással, illetve
megszüntetéssel érintett személyek Rendelkező Személyként való Üzletfél általi bejelentését.
4.7.5 A Bank – a jogszabályoknak (így különösen, de nem kizárólagosan, a Pmt.-nek és végrehajtási
rendeletének) történő megfelelés érdekében, a pénzmosás és terrorizmus visszaszorítása érdekében
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alkalmazott üzletpolitikájával összhangban – készpénzbefizetések teljesítéséhez a pénzügyi eszköz
forrására vonatkozó információt kérhet.
4.7.6 Amennyiben a Banknak adategyeztetési vagy egyéb célból szükséges az Üzletféllel felvennie a
kapcsolatot, de a Bank az Üzletfél által kapcsolattarásra megadott módok egyikén sem tud az
Üzletféllel kapcsolatba lépni annak ellenére, hogy az Üzletfél megbízások végrehajtását
kezdeményezi, úgy a Bank megkísérli 3 hónapon belül legalább 2 alkalommal tértivevényes postai
küldeményben felszólítani az Üzletfelet – a lehetséges jogkövetkezményekre való egyidejű
figyelmeztetés mellett – a Bankkal történő kapcsolat felvételére. A második értesítés sikertelenségét
követően a Bank a kapcsolatfelvétel és az adatok egyeztetésének megtörténtéig megtagadja az
Üzletfél által kezdeményezett négymillió-ötszázezer forintot elérő összegű megbízások teljesítését.
4.8

Elégtelen azonosítás

Amennyiben a Bank az Üzletfélnek felróható okból a Szerződéssel kapcsolatos, releváns adatok
körébe tartozó hiányos, valótlan, hamis vagy nem kielégítő adatokat kap, vagy az igényelt
dokumentációt részére nem adják át, és az Üzletfél ésszerű határidőt tűző írásbeli felszólítás ellenére
sem adja át az adatokat, az Azonnali Hatályú Felmondási Eseménynek minősül, ha a helyesbítés nem
lehetséges, vagy az a Banktól az adott esetben nem elvárható. Az ilyen esetekben a Bank jogosult
arra is, hogy (amennyiben Szerződés még nem jött létre) a Szerződés megkötését és/vagy a
Szolgáltatás nyújtását megtagadja.
4.9

A Bank a Pmt. szerinti üzletfél-átvilágítási kötelezettsége teljesítése során tudomásra jutott
adatokat, illetve okiratokat a szerződéses kapcsolat fennállása alatt, valamint a szerződéses
kapcsolat megszűnését követő 8 (nyolc) évig tartja nyilván és őrzi meg.

4.10

Az Egyéni Vállalkozók azonosítására vonatkozó kiegészítő rendelkezések

4.10.1 Az Egyéni Vállalkozók azonosításához az alábbi okmányoknak a Bank részére történő
bemutatása is szükséges:
Az Üzletfélre vonatkozó, 30 napnál nem régebbi, olyan okirat, amely (az adott Üzletfél
vonatkozásában) igazolja:
- a 2009. évi CXV. tv. szerinti egyéni vállalkozó esetében a nyilvántartásba vételről, illetve a
tevékenység megkezdésének bejelentéséről szóló igazolás vagy az egyéni vállalkozói
igazolvány, illetőleg a tevékenység végzéséhez szükséges más igazolvány másolatát csatolta,
vagy a Bank az egyéni vállalkozó nyilvántartását vezető szervezet nyilvántartásában
meggyőződik arról, hogy az egyéni vállalkozó a nyilvántartásban szerepel.
- egyéni cég esetén, hogy az egyéni céget a cégbíróság bejegyezte, vagy a bejegyzési kérelmét
már benyújtotta;
- a nyilvántartásba vétel megtörténtét olyan személy esetén, akinek tevékenysége jogszerű
folytatásához hatósági, kamarai vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges;
4.10.2 Az Üzletfél a cégbejegyzési kérelmének a cégbírósághoz történő benyújtását megelőzően az
Üzletfél a létesítő okiratát köteles bemutatni. Ebben az esetben az Üzletfél köteles a cégbejegyzés
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tényét, annak megtörténtétől számított 30 napon belül okirattal igazolni a Bank felé, valamint a Bank
köteles annak cégjegyzékszámát vagy egyéb nyilvántartási számát rögzíteni. Kétség esetén a Bank
egyéb okmányok bemutatását is kérheti.
4.10.3 Amennyiben a képviseleti jogosultság a fenti 4.10. szakaszban meghatározott okiratok alapján
nem állapítható meg, az Üzletfél nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy(ek) a
képviseleti jogosultságot igazoló okiratot is kötelesek bemutatni.
4.10.4 A Bank az azonosítás során az az alábbi adatokat is rögzíti:
- olyan Üzletfél esetén, akinek a jogszabályok szerint ezzel rendelkeznie kell, az Üzletfél
- székhelyét,
- telephelyét,
- nyilvántartási számát vagy a nyilvántartásba vételéről szóló határozat számát,

- a 2009. évi CXV. tv. szerint egyéni cégnek minősülő Üzletfél:
- nevét, rövidített nevét;
- székhelyének, fióktelepének címét;
- főtevékenységét;
- cégjegyzékszámát,
- képviseletére jogosultak nevét és beosztását;
- ha ilyennel rendelkezik, a kézbesítési megbízott nevét és lakcímét.

4.11

A FATCA-törvény szerinti azonosítás

4.11.1 A Bank az általa kezelt, FATCA-törvény szerinti Pénzügyi Számla (a továbbiakban: pénzügyi
számla) vonatkozásában elvégzi a FATCA-törvény szerinti Számlatulajdonos és Jogalany (a
továbbiakban együtt: számlatulajdonos) FATCA-törvényben foglalt Megállapodás I. számú Melléklete
szerinti illetőségének megállapítására irányuló vizsgálatot (a továbbiakban: illetőségvizsgálat),
melynek elvégzésében az Üzletfél köteles együttműködni, így különösen, de nem kizárólagosan
nyilatkozatot tenni, illetőleg a kívánt dokumentumokat benyújtani.
4.11.2 A Bank az Üzletfelet az illetőségvizsgálat elvégzésével egyidejűleg írásban tájékoztatja az
illetőségvizsgálat elvégzéséről, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé fennálló adatszolgáltatási
kötelezettségéről, valamint a FATCA-törvény szerinti jelentéstételi kötelezettségéről. A Nemzeti Adóés Vámhivatal felé fennálló adatszolgáltatás esetén az adatszolgáltatás tényéről a Bank az Üzletfelet
az adatszolgáltatás teljesítésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatja.
4.11.3 Ha az Üzletfél nem működik együtt az illetőségvizsgálat lebonyolításában, így különösen nem
teszi meg a szükséges nyilatkozatot vagy nem nyújtja be a megkívánt dokumentumot, akkor az a
fentiekben meghatározott jelentéstételi, adatszolgáltatási kötelezettséget vonja maga után, valamint
a számlanyitás, Szolgáltatás nyújtásának megtagadásával járhat.
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4.12

A Bank 2019. június 26. napját követően köteles az ügyleti megbízás teljesítését
megtagadni, amennyiben az Üzletféllel 2017. június 26. napját megelőzően létesített üzleti
kapcsolatot és az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket a Bank 2019. június 26-ig nem végezte el
és az Üzletfél vonatkozásában az ügyfél-átvilágítás eredményei nem állnak teljes körűen
rendelkezésre.

4.13

Üzletfél köteles a Pénzmosás megelőzési Hirdetményben szabályozott esetekben a Bankba
befizetett pénzösszegek eredetéről nyilatkozni. Üzletfél vállalja, hogy a Bank erre irányuló
kérése esetén haladéktalanul benyújtja a befizetett pénzösszegek forrását alátámasztó
dokumentumokat.

5

ADATOK ÉS ADATVÉDELEM

5.1

Titoktartás, banktitok

5.1.1 A Bank és az Üzletfél az egymással való kapcsolatukra és a másik félre vonatkozó, az üzleti
kapcsolat során tudomásukra jutott nem nyilvános információkat kötelesek bizalmasan kezelni.
5.1.2 A Bank az Üzletfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére,
gazdálkodására, üzleti kapcsolataira, a Bank által vezetett számlájának forgalmára, egyenlegére, a
Bankkal kötött Szerződéseire vonatkozó tényt, információt, megoldást vagy adatot jellegének
megfelelően (pl. bank-, értékpapír- vagy üzleti) titokként, a törvényi előírásoknak megfelelően kezel,
és azokat időbeli korlátozás nélkül megőrzi.
5.1.3 A Bank az Üzletfél kifejezett egyedi, az információ címzettjét és a kiadandó információk körét
meghatározó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli felhatalmazása alapján
jogosult bankinformációt (például azt, hogy az Üzletfél milyen számlákkal rendelkezik, mik a jellemzői
az Üzletfél és a Bank viszonyának) kiadni az Üzletfélről.
5.1.4 Amennyiben az Üzletfelet meghatalmazott képviseli, vagy az Üzletfél kérelmére természetes
személy hozzáférhet bizonyos adatokhoz a Szerződés rendelkezései szerint (például ha az Üzletfél
lekérdezési jogot ad természetes személynek Elektronikus Szolgáltatás esetén), úgy banktitoknak
minősülő információk kerülhetnek harmadik személy birtokába, amelyből származó károkért a Bank
felelősséget nem vállal. Az Üzletfél erre az esetre a Bankot a banktitok megtartásának kötelezettsége
alól felmenti, illetőleg felhatalmazza a Bankot a banktitok ezen személyek részére történő kiadására.
5.2

Adatkezelés, adatvédelem

A Szolgáltatás igénylésével, illetve annak során és/vagy az Egyedi Szerződés aláírásakor az Üzletfél
által megadott felhatalmazásokra és adatkezeléshez történő hozzájáruló nyilatkozatokra (a jelen 5.2
szakaszban a továbbiakban: felhatalmazás) az alábbi részletes szabályok vonatkoznak. A jelen 5.2
szakaszban található, adatkezelésre és/vagy adattovábbításra vonatkozó felsorolás nem taxatív,
Szerződés és különösen jogszabály alapján a Bank egyéb esetekben is kezelhet/továbbíthat adatot.
5.2.1 Az adatkezelés jogalapja
A Bank az Üzletfél adatait a vonatkozó jogszabályi előírásoknak (így személyes adat esetén az
Adatvédelmi Rendelet és az Adatvédelmi Törvény rendelkezéseinek) megfelelően kezeli. A Bank
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az adatkezelés módjáról és az adatkezelés részleteiről az Üzletfél és egyéb érintettek részére a
nyilvános Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban ad tájékoztatást. Jelen 5.2 szakasz
alkalmazásában érintett az a személy – ideértve az Üzletfelet is –, akire az adat vonatkozik. Adatok
kezelésére az alábbi esetekben kerül sor:
(a) Az adat kezeléséhez az érintett hozzájárul. A Bank kezelheti az adatot akkor is, ha az
Üzletfél igazolja, hogy a tőle különböző érintett az adatai kezeléséhez hozzájárulását
adta, a hozzájárulás igazolásához az Üzletfél nyilatkozata önmagában nem elegendő.
(b) Ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyen az érintett az
egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő
lépések megtételéhez szükséges
(c) Ha az adatkezelés a Bankra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
(d) Ha az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú
érdekeinek védelme miatt szükséges.
(e) Ha az a Bank vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,
kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy
alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé,
különösen, ha az érintett gyermek. Ilyen adatkezelés esetében a Bank előzetes
érdekmérlegelési tesztet végez el, melynek eredményéről az érintettet tájékoztatja.

5.2.2 Az adatok kezelésének célja:
Adatkezelési célok különösen az alábbiak lehetnek:
(a) a Bankkal vagy a Bank részvételével működő vállalkozáscsoport magyarországi
tevékenységi központú egyéb tagja(i)val kötött Szerződés előkészítése, megkötése és
végrehajtása,
(b) a Szerződés megszűnését követően az abból származó jogok gyakorlása és
kötelezettségek teljesítése, így különösen a Szerződésen alapuló igények érvényesítés;
(c) a Bank és Bank részvételével működő vállalkozáscsoport magyarországi tevékenységi
központú egyéb tagja(i) által történő, közvetlen üzletszerzési, piackutatási célú
megkeresés (levélben, telefonon vagy egyéb, elektronikus és más formájú
kommunikációs eszközökön keresztül);
(d) az, hogy a Bank és a Bank részvételével működő vállalkozáscsoport magyarországi
tevékenységi központú egyéb tagja(i) közvetlenül mérhessék fel azonosítható módon az
Üzletfél igényeit azok magasabb szintű kielégítése érdekében (statisztika készítés);
(e) kockázatkezelés (elemzés, értékelés, mérséklés valamint a prudens
kockázatvállalási és tőkemegfelelési előírások betartása),

működés,

(f) a Bank, vagy a Bank részvételével működő vállalkozáscsoport magyarországi
tevékenységi központú egyéb tagja(i) által nyújtott termékekkel, szolgáltatásokkal
kapcsolatos visszaélések megelőzése, kivizsgálása, feltárása,
(g) a Bank részvételével működő vállalkozáscsoport magyarországi tevékenységi központú
tagja(i)jogi kötelezettségeinek teljesítése, így különösen a pénzmosás és
terrorizmusfinanszírozás elleni, továbbá a CIB Bankcsoport tagjai által nyújtott pénzügyi,
biztosításközvetítői, befektetési szolgáltatásokat szabályozó jogszabályokban írt
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kötelezettségek teljesítése (amely utóbbi két esetben a Bank a jogszabályok alapján az
ott meghatározott esetekben az adatokat harmadik felek részére továbbítja)
(h) az, hogy a Bank részvételével működő vállalkozáscsoport magyarországi tevékenységi
központú tagja(i)a követeléseiket egységes behajtási eljárással érvényesíthessék és az
egymással szembeni esetleges elszámolási kötelezettségük érvényesítését elősegítsék,
és
(i) panaszkezelés.

5.2.3 Adatok kezelése, továbbítása
(a) CIB Bankcsoport
Az Üzletfél külön egyedi hozzájárulása alapján a Bank jogosult arra, hogy az 5.2.2. d) és
e) pontjai szerinti célokból (A) az Üzletfél adatait a CIB Bankcsoport tagjai részére
továbbítsa és azokat a CIB Bankcsoport tagjai kezeljék, és (B) az Üzletfél CIB
Bankcsoport más tagjai által kezelt adatait átvegye és kezelje, amely körben a
felhatalmazással az Üzletfél felmenti az adatkezelőt a titoktartási kötelezettsége alól. A
felhatalmazás kiterjedhet a CIB Bankcsoport azon tagjai felé történő adattovábbításra is,
amelyek székhelye, telephelye, a tényleges adatkezelés helye az Európai Unió valamely
tagállamában található. Az adattovábbításra kizárólag a fenti célokból, indokolt esetben
kerülhet sor, és arról az érintett minden esetben megfelelő tájékoztatást kap. Az adatokat
átvevő csak az adattovábbítás céljával összefüggésben használhatja fel az adatokat, és
azokat harmadik személyek részére nem továbbítja. A Bank gondoskodik arról, hogy az
adatbiztonság követelménye és a jogszerű adatkezelés feltételei az adatokat átvevőnél is
biztosítva legyenek, így az adatok biztonságáról, így különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás és nyilvánosságra hozás, törlés vagy
megsemmisítés, továbbá a véletlen sérülés, megsemmisülés, az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás elkerülésének biztosításáról.
Jogszabály rendelkezése
(b) Jogszabály rendelkezése alapján jogosult a Bank az Üzletféllel kapcsolatos, egyébként
titoknak vagy személyes adatnak minősülő adatokat továbbítani a jogszabályban
meghatározottaknak szervezeteknek (pl. Hpt. 164/B §).
(c) Megbízás teljesítése
Amennyiben a Bank részére a Fogyasztó olyan megbízást ad, amely alapján szükséges
az adatok továbbítása, a Bank az adatokat a megbízás teljesítése érdekében, az ahhoz
szükséges mértékig továbbíthatja, ebben a körben az Üzletfél a Bank részére a
titoktartási kötelezettség alól egyedi felmentést ad.
(d) Adatfeldolgozó igénybe vétele, kiszervezett tevékenységet végző szervezet megbízása
A Bank jogosult adatfeldolgozó igénybe vételére, az adatfeldolgozók személyéről a Bank
a www.cib.hu honlapon, valamint a bankfiókokban elhelyezett tájékoztató kiadványokban
tájékoztatást ad.
(e) Bírósági, hatósági, felügyeleti eljárás
Egyedi felhatalmazás (a banktitok alóli egyedi felmentés) alapján a Bank az Üzletféllel
kapcsolatos, egyébként titoknak vagy személyes adatnak minősülő adatokat, tényeket
bíróság vagy hatóság, felügyeleti szerv előtt felfedheti, ha a Banknak a bíróság vagy
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hatóság előtt a részére nyújtott vagy megtagadott szolgáltatás teljesítésének tényét,
tartalmát, körülményeit vagy helyességét kell igazolnia.
(f) Tartozatlan fizetés
Külön egyedi felhatalmazás alapján a Bank az Üzletfél nevét és címét kiadhatja olyan
harmadik személynek, aki írásban, teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy
közokiratban, a jogellenes adatkezelésért való felelősséget vállalva nyilatkozik arról, hogy
az Üzletfél Bankszámlájára általa befizetett vagy átutalt összeg tartozatlan fizetés volt, ha
a Bank ezzel kapcsolatos előzetes megkeresését követő 15 napon belül a visszautalásról
az Üzletfél nem intézkedik.
(g) A Bank képviselője
Nem jelenti a titoktartási kötelezettség megsértését, ha a Bank jogszabályi felhatalmazás
alapján a jogi képviselője vagy a Bank által igénybe vett megbízott, képviselő részére
nyújt tájékoztatást, mivel az így igénybe vett megbízott, illetve képviselő titoktartásáért a
Bank felelős.
(h) Ügynökök és egyéb személyek
Jogszabályi felhatalmazás alapján a Bank jogosult arra, hogy az Üzletfélre vonatkozó,
egyébként bank-, értékpapírtitoknak, üzleti titoknak vagy személyes adatnak minősülő
információkat és/vagy adatokat a Bank szolgáltatásainak nyújtásához szükséges és
igénybe vett, a Bankkal és/vagy a CIB Bankcsoport tagvállalatával szerződéses
viszonyban lévő és titoktartási kötelezettség alatt álló ügynökei, közreműködői,
nyomdászai, a követelések érvényesítésével megbízott személyek/vállalkozások, a
kiszervezett tevékenységet végző személyek/vállalkozások, a fogyasztói, illetve ügyfélelégedettségi felmérést, kutatást végző szervezetek, illetve egyéb megbízottjai és
képviselői részére, akár külföldre is kiszolgáltassa. Az adatátadásra az irányadó
törvények rendelkezéseinek betartása mellett, kiszervezési, közvetítési, adatfeldolgozási
szerződés alapján kerülhet sor.
(i) Hitelképesség vizsgálat
A Bank Fedezetlen hitelek esetében a hitelképesség vizsgálat részeként először
alapfeltétel vizsgálatot végez. A pozitív alapfeltétel vizsgálat a feltétele a Fedezetlen
hitelek igénylésének.
A Bank az egyes, a Hitel- és Kölcsönszerződésekre vonatkozó szabályokról szóló
Különös Üzletszabályzat szerint hitelbírálatot és hitelképességi eljárást folytat le.
Biztosítékok
Az Üzletfél tudomásul veszi, hogy a Bank a Biztosítékokra vonatkozó szabályokról szóló
Különös Üzletszabályzat alapján nyújtott Biztosíték jellemzőit és az Üzletfél jogosultságát
az adott Biztosíték vonatkozásában a szerződés megkötése és teljesítése körében
jogosult ellenőrizni. Ezen eljárás során az Üzletfél köteles a Bank rendelkezésére
bocsátani minden, a Bank által kért szükséges adatot (ideértve a hivatkozott Különös
Üzletszabályzat rendelkezései teljesítésének mértékéig szükséges biztosítási titkot is).
Az Üzletfél az átadással hozzájárul ezen adatok, és az Üzletfélről jogszerűen a Bank
rendelkezésére álló egyéb adatok együttes kezeléséhez, annak érdekében, hogy a Bank
a Biztosíték elfogadásáról, kiegészítésének szükségéről és egyéb Biztosítékkal
kapcsolatos kérdésekben megalapozott döntést hozhasson.
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(j) Államilag támogatott ügyletek
Állam által támogatott ügylet esetében, Szerződés vagy jogszabály alapján a Bank
jogosult a megfelelő állami szerv (így például az adóhatóság) felé az ügylet
jogszerűsége, az Üzletfél kötelezettségei teljesítésének ellenőrzése és egyéb,
jogszabályban meghatározott feladat ellátása céljából a célnak megfelelő adatokat
átadni.
(k) KHR
Az Üzletfelet érintő, a KHR Törvénnyel kapcsolatos rendelkezéseket a jelen
üzletszabályzat 3. számú melléklete tartalmazza.

5.2.4 Harmadik országba vagy nemzetközi szervezetek részére történő adattovábbítás feltételei
Harmadik országba vagy nemzetközi szervezetek részére történő adattovábbításra csak akkor
kerülhet sor, ha a Rendeletben biztosított garantált védelem teljesül. Az EGT-államba irányuló
adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne
sor.

5.2.5 Különös hozzájárulások
(a) Automatizált döntéshozatal
Az 5.2.1 pont szerinti jogalap alapján a Bank az Üzletfél személyes, valamint bank- és
értékpapírtitoknak minősülő adatait automatizált adatfeldolgozással értékelheti, és
jogosult arra, hogy kizárólag automatizált adatfeldolgozás útján hozzon döntést az
automatizált adatfeldolgozás elrendelésekor meghatározott és az Üzletféllel közölt
célból... Az Üzletfél jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve
joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Az előbbiekben írtak nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:
a) az Üzletfél és a Bank közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges,
b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi
lehetővé; vagy
c) az Üzletfél kifejezett hozzájárulásán alapul
Az a) és c) pontban említett esetekben a Bank köteles megfelelő intézkedéseket tenni az
érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az
érintettnek legalább azt a jogát, hogy a Bank részéről emberi beavatkozást kérjen,
álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
(b) Tájékoztatás és annak dokumentációja
A Bank jogosult az Üzletféltől a Szerződésekben foglalt Szolgáltatások ellátása, az
Üzletfél kötelezettségeinek ellenőrzése, a Bank vállalásainak teljesítése céljából az
Üzletfél személyi, betét-, hitel- és kockázati adataira vonatkozó tájékoztatást és ilyen
információkat tartalmazó dokumentumokat akár elektronikus úton vagy telefonon bekérni,
ellenőrizni és a jogszabályban rögzített ideig tárolni. A szolgáltatott dokumentumoknak –
amennyiben a Bank kifejezetten hiteles okiratot kér – eredetinek vagy közjegyző által,
illetve elektronikusan hitelesített másolatnak kell lenniük.
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(c) Ellenőrzés nyilvántartásban
Az érintett hozzájárulása alapján, illetve amennyiben azt jogszabály megengedi, a Bank
jogosult arra, hogy az érintett által szolgáltatott adatokat ellenőrizze, továbbá a személyi
azonosításra alkalmas okmány(ok) jogosulatlan felhasználásának megakadályozása
érdekében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
adatszolgáltatása alapján ellenőrizze a közölt személyes adatokat, bemutatott
okmányokat.
(d) Képfelvétel
A Bank a Bankfiókokban és az általa működtetett ATM-eknél biztonsági kamerát helyez
el, és a kamerafelvételt rögzíti. A Bank jogosult a helyiségeiben, a saját elfogadói
hálózatába tartozó, készpénz-helyettesítő fizetési eszközt elfogadó és elektronikus
pénzelfogadó helyeken a Tranzakciót végző személyekről képfelvételt készíteni, és a
felvételt elszámolási és biztonsági célból tárolni és felhasználni. A Bank ezen felvételeket
az irányadó jogszabályoknak megfelelően, maximum 60 napig őrzi meg és jogosult
azokat bizonyítékként felhasználni.
(e) Hangfelvétel
A Bank a telefonon megbízást adó Üzletféllel folytatott telefonbeszélgetést akkor rögzíti,
ha az a szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges . Ezen hangfelvételeket
a Bank a szerződésből származó igény elévüléséig kezeli.
A Bank a panaszkezelés, illetve jogszabályban meghatározott egyéb ügyek kapcsán
folytatott telefonos kommunikációt a jogszabályi előírásoknak megfelelően rögzíti
hozzájárulás hiányában is. E hangfelvételeket a Bank a jogszabályban rögzített
határidőig őrzi meg.
Egyéb esetekben a Bank a telefonbeszélgetést akkor rögzíti, ha ahhoz az érintett
hozzájárul. Ezen hangfelvételeket a Bank a hozzájárulás visszavonását követően törli,
kivéve ha a hangfelvétel a Bankra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
elengedhetetlenül szükséges és nem korlátozza az érintett jogait aránytalanul. E
körülmények egy előzetesen lefolytatott sikeres érdekmérlegelési teszt alapján
állapíthatóak meg.
Az Üzletfél kérésére a Bank biztosítja a beszélgetésről készült hangfelvétel
visszahallgatását előzetesen egyeztetett, de a kérelem benyújtásától számított,
legkorábban a 8. Banki Napra eső időpontban a Bank helyiségében, a Bank munkatársa
és az Üzletfél (esetleges jogi képviselő, egyéb meghatalmazott) együttes jelenlétében,
továbbá térítésmentesen rendelkezésre bocsátja a hangfelvételről igény esetén készített
hitelesített jegyzőkönyv egy példányát. A hangfelvételek tárolására a jogszabályok
rendelkezéseinek megfelelően kerül sor.
(f) Technikai azonosítók
Az Üzletfél bármely Elektronikus Szolgáltatás vagy a CIB24 használatával hozzájárul
ahhoz, hogy a Bank technikai, statisztikai, ellenőrzési és bankbiztonsági célból rögzítse
az általa használt technikai eszközök, szoftverek és kapcsolat technikai azonosítóit,
mindaddig, amíg az adatkezelés célja fennáll..

5.2.6 A továbbítás egyéb esetei
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A Bank a fentiek szerint titoknak minősülő adatot, információt, dokumentumot a jogszabályokban
és Szerződésben meghatározott eseteken kívül csak akkor adja ki harmadik személynek, ha ezt az
Üzletfél vagy Törvényes Képviselője – a rá vonatkozó, kiszolgáltatható titokkört pontosan
meghatározva – közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban, vagy Egyedi
Szerződésbe foglaltan kéri, vagy erre a Banknak külön felhatalmazást ad.

5.2.7 Adatkezelés időtartama
Az adatkezelés – jogszabály és Szerződés eltérő rendelkezése hiányában – azon jogviszonyból
eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán
a Bank, illetve a CIB Bankcsoport az adatokat kezeli. Az adatkezelő az adatokat törli, ha
nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor. Jogszabályon alapuló
kötelező adatkezelés esetén a Bank a jogszabályban előírt határidő lejártáig kezeli az érintettek
személyes adatait. így például:
-

adózással összefüggésben 5 évig;

-

számvitellel összefüggésben 8 évig;

-

a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásával összefüggésben általánosságban 8 évig,
de bizonyos, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott esetekben 10 évig;

-

kamerafelvételek esetén 60 napig;

-

panaszkezeléssel összefüggő hangfelvételek esetén legalább 5 évig.

5.2.8 Az érintett jogai
(a) A Bank biztosítja az érintettek részére az őket törvény alapján megillető jogokat. Az
érintett így különösen:
(i) tájékoztatást kérhet a Banknál, illetve a CIB Bankcsoport tagjainál kezelt, nyilvántartott
és továbbított adatokról. A tájékoztatást az adatkezelő írásban adja meg. A tájékoztatás
ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan
tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az
adatkezelő költségtérítést állapíthat meg;
(ii) jogszabály eltérő rendelkezése hiányában kérheti a Banknál, illetve a CIB
Bankcsoport tagjainál kezelt személyes adatai helyesbítését, törlését, az adatkezelés
korlátozását;
(iii) az 5.2.1. e) pontja szerinti jogalap vagy közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés
esetén tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen; és
(iv) jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, által az Bank rendelkezésre bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
(b) A törvényben meghatározott esetekben sor kerülhet a tájékoztatás megtagadására.
Amennyiben az adatkezelő a tájékoztatást megtagadja, továbbá amennyiben a
helyesbítés, korlátozás, adatkiadás vagy törlés iránti kérelmet nem teljesíti, illetve ha az
érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatos más kifogása van, úgy az érintett jogosult
bírósághoz, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
fordulni. A Bank az érintettet kérésére tájékoztatja az igénybe vehető jogorvoslati
eszközökről.

53

6

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ELVEI, TÁJÉKOZTATÁS

6.1

A Bank és az Üzletfél az üzleti kapcsolataikban – ideértve a Szerződés megkötését
megelőző, a szerződéskötéskori, és a teljesítés tartama alatti időszakot is - kölcsönösen
együttműködve, egymás érdekeit is figyelembe véve kötelesek eljárni és egymással a
vonatkozó Szerződés megszűnése esetén elszámolni.

6.2

A Bank a szerződéskötést megelőzően, illetve a szerződéskötés során tájékoztatja az
Üzletfelet valamennyi, a Szerződéssel kapcsolatos lényeges kérdésről, ugyanakkor az
Üzletfél vállalja, hogy az együttműködési kötelezettség és jóhiszemű eljárás alapelveinek
megfelelően még a Szerződés megkötését megelőzően felvilágosítást kér, amennyiben a
megkötendő Szerződés valamely részét illetően kérdései vannak.

6.3

Az Üzletfél:

6.3.1 a tudomásszerzéstől számított öt Banki Napon belül köteles a Bankot értesíteni a 4. szakasz
(Azonosítás) alapján az azonosítás során kötelezően megadott adatok változásáról és a Tényleges
Tulajdonos személyét érintő változásokról;
6.3.2 késedelem nélkül (de minden esetben legfeljebb a tudomásszerzést követő 5 Banki Napon
belül) köteles a valóságnak megfelelően tájékoztatni a Bankot a Szerződés szempontjából jelentős
egyéb körülményekről, tényekről, adatokról, illetve azok változásáról, különösen az Üzletfél
bejelentett képviselője személyének megváltozására, Értesítési Címének, aláírásmintájának, email
címének, telefon- és telefax számának változására;
6.3.3 haladéktalanul köteles tájékoztatni a Bankot a Biztosítékok állapotában, értékében,
értékesíthetőségében és érvényesíthetőségében bekövetkezett, és előre láthatóan vagy várhatóan
bekövetkező változásról.
6.3.4 köteles a Bankot minden olyan tényről, adatról, körülményről – annak felmerülését követően
haladéktalanul – tájékoztatni, amely a Kölcsön visszafizetését befolyásolhatja.
6.4

A változást az Üzletfél - az alábbi 6.5 szakaszban foglalt kivétellel - írásban, a Bank által
rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon köteles megtenni. Bármely egyéb módon
megtett bejelentést a Bank jogosult hatálytalannak tekinteni. A Bank arra is jogosult, hogy a
nem megfelelő módon tett bejelentést az Üzletféllel telefonon vagy levélben vagy egyéb, a
Bank által megfelelőnek ítélt módon megerősíttesse, amely a megerősítéssel válik
hatályossá.

6.5

Telefonszám, mobiltelefonszám, e-mail cím, fax szám, Értesítési Cím változása esetén mind
a CIB24, mind a CIB internet alapú Elektronikus Szolgáltatások igénybevételével is lehetőség
van a bejelentés megtételére.

6.6

A Bank adatmódosítás bejelentésekor jogosult arra, hogy az adatmódosítást a bejelentő
személytől az adatváltozás tényének igazolása érdekében bármely, a Bank által elfogadható
tartalmú és formájú eredeti vagy hiteles másolati közokirat bemutatását kérje, így
különösen az Üzletfél által bemutatott okiraton túl további közokiratot, hatósági
igazolványt. Az Üzletfél haláláról (és az örökösi minőségről) szóló értesítést a Bank az
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Üzletfél halálát igazoló eredeti halotti anyakönyvi kivonat, öröklési bizonyítvány,
hagyatékátadó végzés vagy ezekkel egyenértékű, a halál tényét és az öröklést a Bank
megítélése szerint kétségtelenül igazoló egyéb dokumentumnak a Bank részére történő
bemutatása esetén fogadja el. Ezekben az esetekben a fenti 4. szakasz (Azonosítás)
rendelkezései megfelelően irányadók.
6.7

A Bank jogosult a szolgáltatott adatok, információk (így például a 4. szakasz (Azonosítás), az
5.2.3 szakasz (Adatok kezelése, továbbítása), az 5.2.5 szakasz (Különös hozzájárulások) és a
jelen 6. szakasz szerint az Üzletfél által rendelkezésre bocsátott adatok, információk)
valódiságát a rendelkezésre álló törvényes eszközökkel ellenőrizni.

6.8

Az Egyéni Vállalkozókra vonatkozó kiegészítő rendelkezések

6.8.1 Az Üzletfél köteles tájékoztatni a Bankot:
(a) késedelem nélkül, de legfeljebb a tudomásszerzést követő öt Banki Napon belül a
jegyzett tőkéjének (amennyiben jegyzett tőkével rendelkezik) és jogi helyzetének
megváltozásáról;

6.8.2 előre, illetve a tudomásszerzést követően haladéktalanul:
(a) az átalakulásra vonatkozó döntéséről;
(b) ha csődeljárást vagy végelszámolást kezdeményez maga ellen,
(c) ha bármilyen módon a tudomására jut, hogy harmadik személy a felszámolási eljárás
megindítását kezdeményezte vele szemben;
(d) ha törvényességi felügyeleti eljárás indul vele szemben, illetve ha törlési eljárás indul az
Üzletféllel kapcsolatban;
(e) a gazdálkodásában, üzleti tevékenységében a vagyoni és pénzügyi helyzetében
bekövetkező minden lényeges változásról;
(f) vezető tisztségviselői és vezető beosztású dolgozói körében bekövetkező minden
lényeges változásról;
(g) minden olyan körülményről, amely veszélyeztetheti a Bankkal szemben fennálló
kötelezettségének teljesítését.

6.8.3 Az Üzletfélnek lehetővé kell tennie, hogy üzleti könyveit és feljegyzéseit a Bank titoktartási
kötelezettség mellett bármikor megvizsgálhassa, ha a köztük keletkező, illetve már fennálló valamely
banki követelés biztonságának megítéléséhez azt a Bank szükségesnek tartja.
7

SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS ÉRTESÍTÉS

7.1

A Szerződés megkötésére tájékoztatások és értesítések megtételére, valamint a
kapcsolattartásra vonatkozó általános rendelkezések

7.1.1 A Bank és az Üzletfél az egymásnak szóló jognyilatkozatokat, értesítéseket, dokumentumokat,
megbízásokat, üzeneteket, közléseket és tájékoztatásokat (a továbbiakban: értesítés) és a
Szerződéseket – eltérő megállapodás vagy rendelkezés hiányában – írásban:
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(a) eredeti aláírással;
(b) (erre vonatkozó megállapodás alapján) fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus
aláírással;
(c) (Szerződés vagy Szerződéses nyilatkozat esetén) a Bank kérésére Közjegyzői Okiratba
foglaltan;
(d) a Szerződésben esetleg meghatározott olyan más módon, amely a Szerződés alapján
kifejezetten vagy egyébként írásbelinek minősül (ideértve a Távközlő Eszközön, Távoli
kommunikáción, Elektronikus aláírópadon keresztül, a Szerződés rendelkezéseinek
megfelelő módon tett nyilatkozatot is);
(e) Azonosított elektronikus úton a jelen Üzletszabályzatban meghatározott körben
(f) A Bank a KHR törvény szerinti egyes tájékoztatásokat és értesítéseket – részletezve
jelen LÜSZ 3. sz. melléklete 12. és 15. pontjában – valamint a KPKNY-el kapcsolatos
tájékoztatásokat, értesítéseket az Üzletfél részére CIB Bank Online-on és vagy CIB Bank
mobilalkalmazáson keresztül – amennyiben mindkét elektronikus szolgáltatással
rendelkezik az Üzletfél, úgy mindkét csatornán keresztül – küldi meg. A Bank által így
megtett tájékoztatás, értesítés szintén írásbelinek, írásban megtettnek minősül.
A bizonyíthatóság érdekében a megküldött értesítések kapcsán az elektronikus
nyilvántartásokat (log-ok) a Bank őrzi meg.
a jelen üzletszabályzatban meghatározott módon kötelesek megadni/megkötni/megküldeni,
kivéve a felmondást és elállást, amelyeket írásban Bankfiókban aláírva és átadva vagy
levélben, tértivevényes postai úton kell megtenni, azzal, hogy amennyiben megérkezik a
Bankhoz, a tértivevény nélkül feladott levelet is elfogadja a Bank.

7.1.2 A Bank és az Üzletfél közötti szerződéskötés és a Szerződés fennállása alatti kapcsolattartási
nyelv a magyar, illetve – az Üzletfél kifejezett kérésére – az angol.
7.1.3 Az Üzletfél a Bank elérhetőségeit a www.cib.hu honlapon keresztül, az „Elérhetőségek”
menüpont alatt találja meg.
7.1.4 Azonosított elektronikus úton történő szerződéskötés körei
7.1.4.1
A Bankkal Szerződéssel rendelkező Üzletfél és a Bank között az alábbiakban
meghatározott körben jöhet létre Azonosított elektronikus úton Szerződés, mely Szerződés írásbeli
szerződésnek minősül.
a) Betétszerződés
b) Fedezetlen hitelre (Ingatlan fedezettel nem biztosított hitelre vagy kölcsönre) vonatkozó
szerződés
c) Pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására vonatkozó Szerződés (Bankszámlára vonatkozó
Szerződés, Bankkártyára vonatkozó Szerződés)
d) Számlakivonat küldése elektronikus úton (E-delivery szolgáltatás)
e) Mobilbank szolgáltatás
f) csatlakozás a Bank által kötött csoportos biztosításhoz

7.1.5 Az azonosított elektronikus úton történő szerződéskötés lépéseit a vonatkozó Szerződés
tartalmazza. Az azonosított elektronikus úton létrejött szerződés rendelkezéseit a Bank az Üzletfél
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CIB internet alapú Elektronikus Szolgáltatás rendszerében lévő postaládájába helyezi el. Az
Üzletfélnek lehetősége van az azonosított elektronikus úton történő szerződéskötési folyamat során
az esetlegesen beírt hibás adatokat javítani, az üresen hagyott mezőket kitölteni, illetőleg az üresen
hagyott, de kitöltendő adatmezőket a Bank az azonosított elektronikus úton keresztül azonosítja és
figyelmeztet a kitöltés szükségességére. Az azonosított elektronikus úton történő szerződéskötés
nyelve az Üzletfél és a Bank között meghatározott kapcsolattartás nyelve.
7.1.6 Egyéni cég Üzletfél esetén az Üzletfél aláírásának cégszerű aláírásnak kell lennie.
7.2

A Bank által történő értesítés formái

7.2.1 Értesítési Cím, lakcím
(a) A küldés helye
A Bank az Üzletfél részére szóló értesítéseket az Értesítési Címre küldi meg a jelen
LÜSZ és KÜSZ-ök eltérő rendelkezése hiányában. Az Üzletfél egy Értesítési Címet adhat
meg. Amennyiben az Üzletfél több Értesítési Címet adott meg, a Bank jogosult – az
Üzletfél kifejezett hozzájárulása nélkül – az értesítést az Üzletfél által időben legkésőbb
megadott Értesítési Címre vagy ennek hiányában az Üzletfél által megadott állandó
lakcímre vagy az Üzletfél székhelyére megküldeni. A Bank – erre vonatkozó külön
felhatalmazás alapján - minden esetben jogosult, de nem köteles az értesítést az
Üzletfélnek a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban szereplő címére vagy közokirattal
igazolt bejegyzett székhelyére (is) megküldeni. Az Üzletfél köteles gondoskodni arról,
hogy az Értesítési Címen a Szerződés megkötésétől kezdve a Szerződés megszűnéséig
folyamatosan rendelkezzen a postai küldemények átvételére jogosult személlyel. Ennek
elmulasztása esetén, az átvételre jogosult személy hiányára, előnyök szerzése végett a
mulasztó Üzletfél nem hivatkozhat.
(b) A küldés formája
A Bank az értesítést – a felmondás és elállás kivételével - nem köteles ajánlottan vagy
tértivevénnyel postára adni.
(c) Kézbesítési vélelem
(i) Belföldi cím esetén a postára adást követő 3., Európán belüli cím esetén a postára
adást követő 10., Európán kívüli cím esetén a postára adást követő 20. Banki Nap
elteltével az értesítés - ellenkező bizonyításig - kézbesítettnek, tartalmuk közöltnek
tekintendő, tekintet nélkül a postai küldemény feladási formájára (egyszerű, ajánlott,
elsőbbségi küldemény). Ez a szabály irányadó akkor is, ha a címzett az értesítést nem
vette át vagy az értesítés átvételét megtagadta, a címzett ismeretlen helyre költözött vagy
a küldemény nem kereste vagy ismeretlen jelzéssel érkezik vissza, illetve ha a postai
küldeményre többen tartanak igényt és emiatt az a „címzett nem volt azonosítható”
megjelöléssel érkezik vissza.
(ii) Amennyiben a Bank az Üzletfél részére az Értesítési Címre tértivevényes postai
küldeményként postára adott értesítést küld, azt a címzettel közöltnek, részére
kézbesítettnek kell tekinteni akkor, amikor a tértivény tanúsága szerint az átvételre került.
Amennyiben a küldemény kézbesíthetetlen ok jelzéssel érkezik vissza a Bankba, akkor a
küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni azon a napon, amelyen a kézbesíthetetlen
küldeményt a posta a Banknak visszaküldte.
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(iii) A vélelmeket nem érintve, amennyiben két egymást követő hónapban a
Bankszámlakivonatok visszaérkeznek a fentiek okán vagy egyébként a posta által
„kézbesítetlenként” jelölve, a Bank jogosult leállítani az Üzletfél Bank rendszerei szerint
nyilvántartott Értesítési Címére Bankszámlakivonatok küldését (az Üzletfél ellenkező
tartalmú rendelkezéséig). A posta által visszaküldött Bankszámlakivonatok esetében – az
Üzletfél rendelkezése szerint – a Bank automatikusan az Üzletfél rendelkezésére tartja
és bocsátja a Bankszámlakivonatot, illetve azt elektronikusan tárolja és archiválja a
jogszabályban meghatározott ideig. Az Üzletfél kérheti ezen Bankszámlakivonatok
utólagos nyomtatását az elektronikus rendszerből, melynek teljesítésére a Bank jogosult
díjat felszámítani a Kondíciós Lista szerint. Mindez azonban sem a vélelmet, sem a Bank
egyéb jogait (például, hogy Értesítési Cím helyett lakcímre küldje az értesítést) nem
érinti.
(iv) Amennyiben a Bank által a jelen, Kézbesítési vélelem című szakaszban vélelmezett
kézbesítési határidőhöz képesti késedelmes kézbesítésből eredően az Üzletfelet
hátrányos jogkövetkezmények érik, az Üzletfél a „Küldés helyétől” eltérő más címre
történő kézbesítéséről való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül jogosult jelezni a
bank számára, ha az értesítést neki fel nem róható, rajta kívül álló okból nem
kézbesítették a „Küldés helye” szerinti címre, annak ellenére hogy a Küldés helye
rendelkezésbe foglalt kötelezettségét betartotta. Ebben az esetben a jogkövetkezmények
a tényleges kézbesítés időpontjához igazodnak. Amennyiben az Üzletfél a fenti 15 napon
túl bizonyítja, hogy kézbesítés nem vagy a vélelmezett időn túl történt, úgy a
jogkövetkezmények a vélelmezett kézbesítés időpontjának figyelembevételével beállnak,
de utólag a felek a bizonyított kézbesítési időpontnak megfelelő jogkövetkezménybeállásra tekintettel elszámolnak. Önmagában az Üzletfél nyilatkozata nem minősül
bizonyításnak, ha pedig a felek között vita alakul ki és azt bírósági eljáráson kívül nem
tudják lezárni, a vita jogerős bírósági lezárásának eredménye és időpontja irányadó
annak tekintetében, hogy a jogkövetkezmények mikor állnak vagy álltak be, illetve az
elszámolást mely időpontra tekintettel kell elvégezni.
(v) A Bank által biztosított, az Elektronikus Szolgáltatáson, Azonosított elektronikus úton,
Távközlő Eszközön keresztül történő értesítés, tájékoztatás, közlés és nyilatkozat a
feladás napján tekintendő megérkezettnek, ha a Bank részére hibaüzenet nem érkezett.

7.2.2 Telefax
A Bank jogosult az értesítéseket telefaxon elküldeni az Üzletfél részére. A telefaxon küldött
értesítések akkor tekintendőek kézbesítettnek, amikor a Bank rendelkezésére áll a faxüzenet
elküldésének a visszaigazolása.

7.2.3 Futár
A Bank jogosult az értesítéseket futárral elküldeni. Futárral történő továbbítás esetén akkor kell az
értesítéseket kézbesítettnek tekinteni, amikor az átvételi elismervényt a címzett aláírta.

7.2.4 Postafiók-szolgáltatás
(a) Az Üzletfél írásbeli kérésére (amelyben kifejezetten elismeri, hogy ezt a Bank nem ajánlja
és kizárólag a Szolgáltatásnak az Üzletfél számára bizalmi jellegéből adódóan biztosítja)
és
felelősségére
(ideértve
a
késedelmes
átvételből
eredő
kárért
és
jogkövetkezményekért fennálló felelősséget is) a Bank a levelezést visszatartja és
Bankfiókban kézbesíti. Az értesítést ebben az esetben a Bankfiókban történő
elhelyezését követő Banki Napon kézbesítettnek kell tekinteni. A Bank a jogszabályi
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előírások folytán küldendő értesítéseket, valamint a Szerződés szempontjából jelentős
körülményekről szóló értesítéseket (banki követelés, szerződésszegés, megszűnés)
ebben az esetben is jogosult az Üzletfélnek a LÜSZ-ben szabályozott egyéb módon is
kézbesíteni, így az Üzletfél által időben legkésőbb megadott Értesítési Címre vagy ennek
hiányában az Üzletfél által megadott állandó lakcímre vagy az Üzletfél székhelyére
megküldeni.
(b) Amennyiben az Üzletfél a Bank postafiók szolgáltatását (c/o) igénybe veszi, úgy ellenkező megállapodás hiányában - a Bank minden értesítést ide helyez el, azzal, hogy
a Bankfiókban kifüggesztett vagy honlapon közzétett értesítéseket a Bank nem köteles
így elhelyezni..

7.2.5 Kifüggesztés és közzététel
(a) A Bank - a vonatkozó jogszabályi rendelkezések keretei között - közleményének a
Bankfiókban történő kifüggesztése és/vagy honlapján történő közzététele útján is
értesítheti Üzletfeleit.
(b) A Bank a LÜSZ, a Különös Üzletszabályzatok és a Kondíciós Listák változásairól –
amennyiben jogszabály a változás természetének okán egyéb kötelező kézbesítési
módot nem ír elő - kifüggesztés és honlapon történő közzététel útján értesíti az
Üzletfeleket.

7.2.6 SMS, CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül küldött értesítő üzenet, telefonhívás
A CIB Mobilbank Szolgáltatás, Biztonsági SMS Szolgáltatás nyújtása, Egyszerhasználatos SMS
kód küldése, Szerződés által szabályozott egyéb esetek során a Bank SMS, CIB Bank
Mobilalkalmazáson keresztüli értesítő üzeneteket küld az Üzletfélnek. A Bank jogosult, de nem
köteles az Üzletfél Bank felé fennálló és lejárt Tartozása/fizetési késedelme esetén az Üzletfelet a
Tartozás/késedelmes összeg tényéről és annak összegéről arra a mobiltelefonszámra küldött
SMS-üzenettel értesíteni, amely mobiltelefonszámot az Üzletfél a Bank részére az igénylőlapon
vagy Szerződésben megadott, illetőleg a mobiltelefonszám megváltozása esetén a Bank részére
bejelentett. Kiskorú Üzletfél esetében az SMS üzeneteket a Bank a Törvényes Képviselő által
megadott mobiltelefonszámra küldi.

7.2.7 Elektronikus Szolgáltatás rendszerében lévő postaláda
Távközlő Eszközön, Távoli kommunikáción történő szerződéskötés esetén az Üzletfél Elektronikus
Szolgáltatásban lévő postaládája.

A Bank az Üzletfél bármely hátránytól való megóvása érdekében, továbbá biztonsági okból vagy
amennyiben a Bank megítélése szerint adott helyzetben az a leghatékonyabb értesítési mód, jogosult
az Üzletfelet kimenő hívásban is értesíteni az általa megadott telefonszámon, azonosítását követően.
7.3

Az Üzletfél által történő értesítés

7.3.1 Az Üzletfél a Bank részére szóló értesítéseket levélben köteles megküldeni, illetve
Szerződésben meghatározott egyéb módokon (például – Szerződésben meghatározott körben CIB24-en TAK megadásával). A Bankhoz érkezett értesítések akkor tekintendők
kézbesítettnek/közöltnek, amikor azok a Bankhoz megérkeztek. Az értesítés
beérkezésének/átvételének tényét és beérkezésének időpontját (év, hó, nap, óra, perc) tértivevényes
levél esetén a tértivevényen található adatok, ennek hiányában a Bank érkeztetése által a
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dokumentumra nyomtatott adatok igazolják, azzal, hogy ellenbizonyításnak helye van. A fizetési
megbízásnak a banki postaládában való elhelyezése nem jelenti a megbízás Bankhoz történő
beérkezését. A Szerződés alapján engedélyezett elektronikus úton továbbított értesítések
tekintetében a beérkezés időpontja a Bank számítógépes rendszere által észlelt és rögzített
számítógépes érkezési időként szereplő időpont.
7.4

Egyéb értesítési formák, Elektronikus kapcsolat

7.4.1 A Bank az Üzletféllel fennálló kapcsolatára és a konkrét ügyre tekintettel (különösen
Elektronikus Szolgáltatás vagy CIB24 esetében) telefonon, telefaxon, interneten, illetve számítógép
igénybevételével is válthat értesítéseket, abban az esetben, ha az Üzletfél rendelkezik erre vonatkozó
Egyedi Szerződéssel, az ezen Egyedi Szerződésben rögzített feltételekkel (ez a rendelkezés nem érinti
a 15. szakaszban (Panaszkezelés, jogviták) meghatározott kommunikációs eszközök használatát az ott
meghatározott körben).
7.4.2 Kötelezettségvállalás nélküli kommunikáció (például általános tájékoztatás, időpontegyeztetés) az Üzletfél és a Bank között emailen keresztül akkor is történhet, ha a felek között nincs
erre vonatkozó Szerződés. A Bank joggal bízhat abban, hogy az Üzletfél által megadott email címről
érkező, vagy tőle származóként megjelenő levelek az Üzletféltől származnak.
7.4.3 Az emailen elküldött értesítések az elküldés napján tekintendők kézbesítettnek, de ha az
elküldés napja nem Banki Nap, az elküldés napját követő első Banki Napon, kivéve, ha az email
elküldésekor hibaüzenet érkezett a kézbesítéssel kapcsolatban.
7.5

8

Amennyiben az értesítés többféle módon is megtörténik, akkor a korábban megtörtént
értesítéshez fűződnek a joghatások.
KÉPVISELET

8.1

A Bank az Üzletfél érdekeinek védelme érdekében meggyőződik az Üzletfél nevében eljáró
személy képviseleti jogosultságáról (elsősorban a képviseleti jogosultság fennállásáról
és/vagy a meghatalmazás tartalmi és formai helyességéről). Megbízások teljesítését
megelőzően és a teljesítés során a Bank bármikor kérheti a képviseleti jog megfelelő
igazolását. A Bank jogosult az Üzletfélnek a Bankkal szemben történő képviseletére
harmadik személy részére adott meghatalmazásnak a Bank által elfogadható tartalmát
(ideértve azt is, hogy a meghatalmazásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy mire terjed
ki, valamint hogy mennyi időre szól) és formáját (ideértve azt is, hogy a meghatalmazás
Közjegyzői Okiratban, vagy közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott okiratban legyen)
meghatározni. Amennyiben a fenti feltételeknek nem felel meg a meghatalmazás, vagy az
elvárható gondosság mellett megállapítható, hogy nem a meghatalmazó írta alá a
meghatalmazást, a meghatalmazó és a meghatalmazott adatai, valamint a meghatalmazás
egyéb lényeges elemei tekintetében pontatlan, nem egyértelmű, visszaélés, illetve ha az
abban foglaltak értelmezéséhez a meghatalmazáson túl további iratok, vagy a
meghatalmazásban jelzett feltételek vizsgálata is szükséges, úgy a Bank jogosult a Szerződés
aláírását, a Szolgáltatás nyújtását megtagadni. Ennek megfelelően a Bank jogosult arra,
hogy a meghatalmazott által – szóban vagy írásban – megtenni kívánt jognyilatkozat(ok)ra
általa nem elfogadhatónak ítélt tartalmú vagy formájú meghatalmazást visszautasítsa a
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jogszabályi kereteken belül, és az elfogadható tartalmat és formát meghatározva új
meghatalmazást kérjen. Amennyiben külföldön került kiállításra a meghatalmazás, úgy a 4.5
szakasz rendelkezései is megfelelően irányadóak.
8.2

A Bank jogosult az Üzletfél vagy képviselője által bejelentett képviselőt és az ő képviseleti
jogosultságát mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog megszűnéséről,
visszavonásáról - és amennyiben szükséges, megfelelő bizonyító erővel rendelkező okirattal
megerősített - írásbeli értesítés hozzá meg nem érkezett.

8.3

Ha a Bank szükségesnek tartja, illetőleg ha az a rendes üzletvitel során szokásos, az Üzletfél
megbízásainak/Tranzakcióinak teljesítéséhez igénybe veheti harmadik személy
közreműködését. Ha az Üzletfél a Bankkal szemben fennálló kötelezettségeit
esedékességkor nem teljesíti, a Bank jogosult az igényérvényesítés és végrehajtás során
harmadik személyeket igénybe venni és bevonni.

8.4

Egyéni Vállalkozók esetén a Bank az Üzletfél képviselőjének tekinti a felszámolási-, csőd-,
végelszámolási-, eljárásban eljáró felszámolót, vagyonfelügyelőt, végelszámolót, amely
személyek azonosítását a Pmt-ben meghatározott esetekben végzi el.

9

FELMONDÁS, AZONNALI HATÁLYÓ FELMONDÁSI ESEMÉNYEK ÉS EGYES, MEGSZŰNÉSSEL
KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

9.1

Rendes felmondás

Amennyiben a Szerződés másképp nem rendelkezik, a Szerződést írásban:
9.1.1 az Üzletfél indokolás nélkül, 15 napos (Hitel-, Kölcsönszerződés, esetében 30 napos)
felmondási idővel jogosult felmondani.
9.1.2 az Üzletfél a Keretszerződést indokolás nélkül 1 hónapos felmondási idővel jogosult
felmondani.
9.1.3 a Bank indokolás nélkül 30 napos, a széfszolgáltatásra vonatkozó Szerződést 15 napos
felmondási idővel jogosult felmondani azzal, hogy a határozott idejű Hitel és - Kölcsönszerződést a
Bank rendes felmondással nem mondhatja fel.
9.1.4 A Bank a Keretszerződést (ideértve a Keretszerződés részét képező CIB Mobilbank Szolgáltatást
is) indokolás nélkül 2 hónapos felmondási idővel jogosult felmondani.
9.2

Azonnali hatályú felmondás / Azonnali Hatályú Felmondási Események

9.2.1 Az Üzletfél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Bank a Szerződésben
foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, továbbá ha a Szerződés így rendelkezik.
9.2.2 A Bank a Szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani, amennyiben az alábbiakban
meghatározott valamely Azonnali Hatályú Felmondási Esemény bekövetkezik. Azonnali Hatályú
Felmondási Események – az alkalmazandó jogszabályban (elsősorban, de nem kizárólag, a Ptk,-ban),
a Különös Üzletszabályzatokban, az egyedi Szerződésben ilyenként vagy súlyos, lényeges vagy
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azonnali hatályú felmondhatóságot eredményező szerződésszegésként vagy szerződésszegési
eseményként meghatározottakon kívül – az alábbiakat jelentik:
(a) az adott Szerződés szerinti esedékes Tartozás Üzletfél által történő nem teljesítése, a
Bank írásbeli felhívása ellenére, a felhívásban meghatározott határidőn belül;
(b) a 4.8 szakaszban (Elégtelen azonosítás) hivatkozott esemény vagy amennyiben az
Üzletfél nem biztosítja az adott Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges feltételeket;
(c) az Üzletfél a Banknak a Biztosítékokra vonatkozó szabályokról szóló Különös
Üzletszabályzat szerinti Biztosíték nyújtására vagy kiegészítésére vonatkozó kérésének
nem tesz eleget, vagy fedezetelvonásra irányuló magatartást tanúsít, illetve ha a
Biztosítékra vonatkozó Szerződés bármilyen okból hatályát veszti, vagy az abban foglalt
kötelezettségvállalások kikényszeríthetősége csökken vagy megszűnik, vagy egyébként
ha a Biztosítékra vonatkozó lényeges kötelezettségeket az Üzletfél súlyosan vagy
többször megszegi, valamint ha a Biztosítékot végrehajtás alá vonják;
(d) az Üzletfél által történő, a Szerződés vagy bármely, a Bank és az Üzletfél kapcsolatát
szabályozó jogszabály, illetőleg ezekből eredő lényeges kötelezettség súlyos vagy
többszöri megszegése, vagy ha az Üzletfél az adott Szolgáltatást nem rendeltetésének
megfelelően, jogellenesen vagy jogellenes célra használja, amennyiben a
szerződésszegést az Üzletfél a Bank írásbeli felhívása ellenére, a felhívásban
meghatározott határidőn belül nem szünteti meg (ide nem értve a Hitel vagy Kölcsön
Hitel- vagy Kölcsönszerződésben meghatározott céltól eltérő célra történő felhasználását,
amely önmagában, külön is Azonnali Hatályú Felmondási Esemény a Ptk. alapján);
(e) hamis, valótlan vagy félrevezető információk nyújtása az Üzletfél által, illetve jogszabály
vagy Szerződés alapján jogosan igényelt lényeges információ szolgáltatásának a
megtagadása, illetve ilyen információ átadására vonatkozó kötelezettség elmulasztása,
illetőleg hiányos teljesítése, valamint az adatok eltitkolása az Üzletfél részéről;
(f) bármilyen olyan körülmény fennállása, esemény bekövetkezése, amely alapján
megalapozottan feltehető, hogy alkalmas arra, hogy az Üzletfél pénzügyi, vagyoni
helyzetét és/vagy képességét a kötelezettségek teljesítésére veszélyeztesse;
(g) az Üzletfél szándékosan vagy súlyosan gondatlanul megsérti bármely Szolgáltatás
kapcsán a Bank által rendelkezésre bocsátott vagy használt szoftverre vonatkozó szerzői
jogokat vagy az Üzletfél kísérletet tesz az adott Szolgáltatás védelmi, titkosítási
rendszerének megkerülésére vagy megkerüli azokat; vagy
(h) - az Üzletféllel (vagy képviselőjével) szemben a Bank büntető feljelentést tesz vagy
- nyomozó hatóság értesítése, megkeresése alapján az Üzletféllel szembeni feljelentésről
szerez tudomást vagy
- bíróság értesítése, megkeresése alapján az Üzletféllel szembeni büntető eljárásról
szerez tudomást vagy
- ha az Üzletfél (vagy képviselője) valamely Szolgáltatással kapcsolatos magatartása
bűncselekmény-gyanús, vagy feltételezhetően bűncselekménnyel áll összefüggésben
(ideértve azt is, ha a Bank üzletpolitikáját lényegesen vagy többször sértő magatartást
tanúsít.)
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(i) Egyéni Vállalkozó Üzletfél esetén Azonnali Hatályú Felmondási Esemény az Üzletfél
tekintetében az is, ha csőd- vagy felszámolási eljárás elrendelése történik az Üzletfél
ellen, vagy végrehajtási eljárás elrendelése történik az Üzletféllel szemben.

9.3

A kölcsönösszeg folyósítása megtagadásának egyes feltételeit és a Kölcsön azonnali hatályú
felmondására okot adó egyes körülmények felsorolását is tartalmazó, a 2014. március 15.
előtt kötött Szerződések esetén a régi Ptk. 524.§-át és 525.§-át, valamint a 2014. március
14. után kötött Szerződések esetén az új Ptk. 6:382.§-ának, a 6:384.§-ának, és a 6:387,§ának rendelkezéseit, illetve - a sorszámozás módosítása esetén - az ezeknek tartalmukban
megfelelő rendelkezéseket úgy kell tekinteni, mint amely a Szerződés szerves része.
Amennyiben a Szerződés hasonló rendelkezést tartalmaz, azt úgy kell tekinteni, mint amely
kiegészíti, de nem felcseréli a Ptk. ezen rendelkezéseit.

9.4

Ha az adott Tartozás tekintetében kötelezett több Üzletfél is érintett, ezek bármelyike
tekintetében fennálló Azonnali Hatályú Felmondási Esemény megalapozza a
jogkövetkezmények többiekkel szembeni érvényesítését is.

9.5

A felmondás hatályát nem érintik a Bank által az Üzletfélnek megküldött és az Üzletfél
Tartozását jelző kimutatások és – a felmondás kifejezett visszavonása kivételével –
bármilyen egyéb nyilatkozatok.

9.6

A Szerződés felmondásával a Bank követelései a felmondás hatályával lejárttá és egy
összegben esedékessé válnak az Üzletféllel szemben. Az Üzletfél bármely felmondás esetén
köteles a szerződéses jogviszony fennállásának végéig felmerülő minden fizetési és egyéb
kötelezettségét a Bankkal szemben továbbra is teljesíteni és a Bankkal elszámolni. Ez a
szabály a Szerződés egyéb módon történő megszűnésére is irányadó.

9.7

A Keretszerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Keretszerződéshez kapcsolt
Szolgáltatásokra vonatkozó szerződések is megszűnnek, a Keretszerződés megszűnésének
napján. Amennyiben egy kiegészítő Szolgáltatás megszűnik, az nem feltétlenül vonja
magával a fő Szolgáltatás megszűnését is (így például CIB Mobilbank Szolgáltatás
megszűnése nem jelenti feltétlenül a bankszámla-vezetésre vonatkozó Szolgáltatás
megszűnését is), de egy fő Szolgáltatás megszűnése az ahhoz kapcsolódó kiegészítő
Szolgáltatásra is kiterjed, minden értesítés nélkül (így például Bankszámla vagy Bankkártya
Szerződés megszűnése esetén a rájuk vonatkozó CIB Mobilbank Szolgáltatás is megszűnik.)
A Keretszerződéshez kapcsolt Szolgáltatásokra vonatkozó valamely Szerződés Bank általi
azonnali hatályú felmondása esetén a Bank jogosult azonnali hatállyal felmondani a
Keretszerződést, illetőleg a Keretszerződéshez kapcsolt Szolgáltatásokra vonatkozó összes
(egyéb) Szerződést.

9.8

A hat hónapnál hosszabb ideje fennálló Keretszerződést az Üzletfél díj-, költség- vagy egyéb
fizetési kötelezettségmentesen mondhatja fel. A hat hónapnál rövidebb ideje fennálló
keretszerződés Üzletfél általi felmondása esetén a Bank Üzletféltől ellenértékre jogosult, ha
a Kondíciós Lista ezt tartalmazza. Az ellenérték nem haladhatja meg a felmondás tényleges
és közvetlenül felmerülő költségeit. E tekintetben a Banknak az Üzletfél felé elszámolási
kötelezettsége áll fenn.
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10

ÁRFOLYAM

10.1

A Bank által jegyzett árfolyamtípusok a következők:

10.1.1 valuta árfolyam;
10.1.2 devizaárfolyam;
10.1.3 devizakereskedelmi árfolyamok.
10.2

A Bank a napközbeni többszöri árfolyamjegyzés jogát fenntartja a Bank által képzett összes
árfolyammal kapcsolatban.

A Bank fenntartja továbbá a jogot arra, hogy az Üzletfelei egyidejű, hirdetmény útján történő
tájékoztatása mellett az árfolyamjegyzést felfüggessze minden olyan váratlan körülmény
(különösen, de nem kizárólag valuta/deviza le-, vagy felértékelés, államcsőd, vagy államcsőd
közeli állapot, rendkívüli, a szokásos, előre meghirdetett, hazai vagy nemzetközi monetáris
szabályozás keretein túlmutató jegybanki eszköz bevezetése, alkalmazása vagy eltörlése, a
pénz-és tőkepiaci műveletekre befolyást gyakorló tőzsdei, elszámolóházi, hatósági, kormány
vagy kormányközi vagy más nemzetközi döntés, gazdasági vagy politikai válság, krízis,
fenyegető válság, terrorcselekmény, természeti csapás, sztrájk, zavargás, katonai agresszió,
hadüzenet, háború, járvány, blokád, súlyos energetikai, vagy adatátviteli zavar, nukleáris
baleset, adott iparágat, tevékenységet vagy társaságot érintő rendkívüli helyzet) okozta
átmeneti vagy tartós állapot esetén, amelyben a pénzügyi eszközökre, vagy meghatározott
pénzügyi eszközre, instrumentumra jegyzett piaci árfolyamok váratlanul, számottevő mértékben
megváltoznak azzal, hogy az árfolyamjegyzés felfüggesztéséből eredő kárért való felelősséget
a Bank kizárja.

10.3

Ha a Bank konverziót végez, akkor a két deviza közötti átváltásnál a Bank a megbízás
devizanemének vételi és a teljesítés devizanemének eladási árfolyamát alkalmazza
jogszabály eltérő rendelkezése hiányában.

10.4

A Bank az adott napi teljesítésre vonatkozó megbízásokra nézve rögzített devizaárfolyamot
legkésőbb az adott napon 8.00 óráig vagy a piaci folyamatok függvényében, más
időpontokban teszi közzé.

10.5

A naponta meghatározásra kerülő árfolyamokat a Bank az adott napon az ún.
árfolyamtáblában teszi közzé a www.cib.hu honlapon és a Bankfiókjaiban.

10.6

A Bank - erre vonatkozó külön megállapodás esetén - devizakereskedelmi árfolyamokat
biztosít Üzletfelei részére, a 2 Banki Napra szóló konverzióval járó megbízások teljesítéséhez
a Bankból kimenő fizetési megbízások esetében. Ezen devizakereskedelmi árfolyamot a
Bank Banki Napokon egyszer, 17 óra 30 percig rögzíti és közzéteszi. Szélsőséges – rendkívüli
– piaci viszonyok között ez a devizakereskedelmi árfolyam kedvezőtlenebb is lehet az
aktuális devizaárfolyamnál, és ezzel kapcsolatban az Üzletfél semmilyen kifogással nem
élhet a Bankkal szemben.

10.7

Egyéni Vállalkozók esetében, amennyiben a Bank konverziót végez fizetési késedelem
esetén, a Bank jogosult, de nem köteles, az Üzletfél Bankhoz benyújtott erre vonatkozó
írásbeli kérelme alapján devizaárfolyam alkalmazása helyett devizakereskedelmi árfolyam
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figyelembe vételével elvégezni az átváltást. A devizakereskedelmi árfolyam alkalmazásának
első napja az Üzletfél kérelmének a Bank általi átvételét követő első Banki Nap. A Bank által
befogadott, fent meghatározott átváltásra vonatkozó kérelem alkalmazását a Bank
bármikor jogosult – indoklás nélkül – egyoldalúan megtagadni, erről a Bank az Üzletfelet
írásban értesíti.
10.8

11

Egyéni Vállalkozók esetében, amennyiben a Bank nyilvánvalóan hibás árfolyamot jegyez
(nyilvánvalóan hibásnak minősül a Bank által jegyzett árfolyam, amennyiben az legalább
2%-kal eltér a Bank által az adott árfolyamtípusra nyilvánosan jegyzett ezen hibás jegyzés
előtti legutolsó árfolyamtól) és ezen árfolyamon az Üzletfél részére tranzakciót végez, akkor
a Bank jogosult a hibás árfolyamot – az érintett Üzletfél értesítése mellett – olyan
árfolyamra javítani, amely megfelel a hibás árfolyam jegyzése időpontjában fennálló
értékviszonyoknak. Amennyiben az Üzletfél a javított árfolyamot nem fogadja el, akkor a
Bankhoz intézett nyilatkozatával jogosult a tranzakciótól az értesítés kézhezvételétől
számított 1 banki munkanapon belül elállni, ennek hiányában a Bank a javított árfolyam
alkalmazását az Üzletfél által jóváhagyottnak tekinti. Az Üzletfél elállása esetén a Bank
haladéktalanul intézkedik az eredeti állapot helyreállítása iránt.
ELLENÉRTÉK ÉS KÖLTSÉGEK

11.1

Az ellenérték és módosítása általában

Az Üzletfél a Bank által nyújtott szolgáltatásért kamatot, jutalékot, díjat, költséget, a Bank az Üzletfél
által és Banknál elhelyezett összeg után az előre meghatározott esetekben kamatot (a továbbiakban
együtt: ellenérték) fizet. A felszámított ellenérték mindenkori mértékét, esedékességét, számításának
módját, megváltoztatásának feltételeit a Szerződés vagy jogszabály állapítja meg. Az ellenértékek
megváltoztatásáról az Üzletfelet a Bank értesíti. Az ellenérték változása csak az értesítés utáni időre
vonatkozhat.
11.2

Ügyleti költségek

Az Üzletfél köteles az erre irányuló igény közlésétől számított 8 (nyolc) Banki Napon belül megfizetni
a Banknak mindazon költségeket és kiadásokat (beleértve az ügyvédi munkadíjat is), amelyek a
Szerződés előkészítése, létrehozatala, fenntartása, teljesítése, a Szerződés alapján fennálló jogok
érvényesítése vagy védelme kapcsán (beleértve az ezekkel kapcsolatos kommunikáció, értékelés,
illetve egyeztetés, ellenőrzés és monitoring folyamán felmerült költségeket is) a Bank oldalán az
Üzletféllel előre egyeztetett módon ésszerűen felmerültek.
11.3

Más bankok, nemzetközi bankkártyaszervezetek és közreműködők által felszámított díjak és
költségek

11.3.1 A Bank a más – belföldi, illetve külföldi – bankok, közreműködők (és adott esetben, postai
készpénz be- vagy kifizetés esetén a posta) vagy Bankkártya Tranzakcióval szembeni reklamáció
esetén a nemzetközi bankkártyatársaság által felszámított díjakat és költségeket a
megbízóra/Kedvezményezettre terheli és fenntartja a jogot a belföldi és külföldi fizetési forgalomban
kezelt tételeknél utólagosan felmerülő költségek pótlólagos terhelésére, ill. beszedésére és a
Bankkártya Tranzakciókkal szembeni reklamáció kivizsgálása kapcsán a Bankra terhelt költségek
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terhelésére, ill. beszedésére. A más bankok, nemzetközi kártyaszervezetek és közreműködők által
felszámított díjak, költségek minden esetben a Kondíciós Listában szereplő díjakon, költségeken felül
értendők.
11.3.2 Ha a felek másképpen nem rendelkeznek, a 8.3 szakaszban (Képviselet) hivatkozott harmadik
személy közreműködő vagy bevont személy által a Bankra terhelt költségeket, valamint az esetleges
hatósági és egyéb eljárás illetékét, költségeit az Üzletfél viseli.
11.3.3 A Bank csak azokról az idegen banki költségekről és csak azokról a közreműködő okán
keletkezett költségről tud előzetesen tájékoztatást adni az Üzletfélnek, amelyről információja van.
11.4

Végrehajtás

A harmadik személy igénybevételével felmerült valamennyi költség a kötelezett Üzletfeleket
egyetemlegesen terheli. A Szerződésben esetleg meghatározott egyéb ellenértékeken felül az
Üzletfél köteles monitoring díjat megfizetni, ha a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget és a
Bank a Tartozás behajtása érdekében tevékenységet végez.
11.5

Felmondás

Amennyiben a Szerződés vagy jogszabály kifejezetten másként nem rendelkezik, az Üzletfél köteles
megtéríteni a Bank Azonnali Hatályú Felmondási Esemény miatti felmondása kapcsán felmerült
költségeit, kivéve, ha a felmondásra a Bank által elkövetett szerződésszegés miatt került sor.
11.6

Biztosítékok

A Biztosítékok nyújtásával, fenntartásával, ellenőrzésével, bejegyzésével, törlésével, módosításával,
kezelésével és érvényesítésével kapcsolatos minden szükséges díj, költség, illeték (különösen, de nem
kizárólag a földhivatali szolgáltatási díj, MOKK- és hitelbiztosítéki nyilvántartási bejegyzés, lekérdezés
díja; a Biztosítékokra vonatkozó különös szabályokról szóló Különös Üzletszabályzatban hivatkozott
dokumentumok beszerzésének költsége, az ugyanezen Különös Üzletszabályzatban hivatkozott
átváltás/konverzió díja) az Üzletfelet terheli. Ezen díjakat, költségeket, illetékeket az Üzletfél azok
esedékességekor közvetlenül köteles megfizetni a díjat, költséget, illetéket felszámító harmadik
személy részére, vagy esedékességüket megelőzően a Bank részére.
11.7

Elektronikus Szolgáltatások

Az Elektronikus Szolgáltatás és CIB24 rendszereinek használatával, üzemeltetésével járó telefonvonal, internet-, és kapcsolódó egyéb más költségek az Üzletfelet terhelik.
11.8

Időtartamhoz kötött díjak, kamat

A Bank a kamatot, a rendelkezésre tartási jutalékot és más, időtartamhoz kötött díjakat naptári
napokra, a következő számítási képlet alapján számolja el:
11.8.1 Egyenes kamat esetén:
TŐKE x KAMATLÁB x NAPTÁRI NAPOK SZÁMA
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100 x 360
kivéve a GBP devizanemben fennálló Kölcsönök kamatát, melyek esetében:

TŐKE x KAMATLÁB x NAPTÁRI NAPOK SZÁMA
100 x 365
11.8.2 Diszkontált kamat esetén:
A Bank a Szerződésben megállapodott Kölcsönből a kamat összegét a folyósításkor levonja. A
kamat összege az alábbi képletek egyike alapján kerül meghatározásra a Szerződésben történő
hivatkozás szerint:
(a) Bankári diszkont:

T*r*m
36.000
ahol :
T=a leszámítolt követelés névértéke a Szerződésben megállapodott esedékesség napján
r=a Szerződésben megállapodott leszámítolási kamatláb
m=a leszámítolt összeg kifizetésétől az esedékességig eltelt napok száma
(b) Matematikai diszkont

T*n*p
36.000 + n * p
A fenti számítást annyi alkalommal kell elvégezni, ahány Kamatperiódust tartalmaz a
megállapodott futamidő.
Ahol:
T=az első számítás alkalmával a követelés névértéke, amely a Bank javára az esedékesség
napján kell, hogy megfizetésre kerüljön, ill. a további számítások alkalmával az azt megelőző
Kamatperiódusra fenti képlet alapján kiszámított összeg
n=a Szerződésben megállapodott Kamatperiódusokban eltelt napok száma
p=a Szerződésben megállapodott éves kamatláb mértéke

11.9

Kerekítés

A Bank az általa az Üzletfélnek nyújtott Szolgáltatások kapcsán felszámított kamat, kamatfelár, díj,
jutalék, költség mértékének meghatározásánál a kerekítés jogát fenntartja, méghozzá oly módon,
hogy amennyiben ezen összegek harmadik tizedesjegye 0-4 úgy a Bank lefelé kerekít kettő
tizedesjegyre, míg ha a harmadik tizedesjegy 5-9, úgy a Bank felfelé kerekít kettő tizedesjegyre.
11.10 Pénznem
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A Bank a jutalékokat és díjakat a Kondíciós Listában meghatározott devizanem alapján, – a felek vagy
jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a megbízás teljesítésével (jóváírással vagy terheléssel)
érintett Bankszámla pénznemében számítja fel. A jutalékok és díjak átszámítása a Tranzakciónak
(megbízásnak) megfelelő, Bank által jegyzett érvényes, alkalmazandó vételi/eladási árfolyamai
felhasználásával történik, a LÜSZ 22.17. szakaszában (Árfolyam) foglalt kivételekkel. Amennyiben a
Szerződés vagy jogszabály másként nem rendelkezik a költségeket a felmerülésük szerinti
devizanemben kell megtéríteni,. Bármely esetben – adott devizanemben vezetett Bankszámla
hiányában, vagy ha azon nincs elegendő fedezet, illetve amennyiben az Üzletfél az esedékességig
nem gondoskodott az adott devizanemben történő megfizetés egyéb, az alábbi 12.4 szakaszban
(Esedékesség) szabályozott módjáról – az Üzletfél bármely Bankszámláját jogosult a Bank
megterhelni a költség összegével a terheléskor a Bank által jegyzett érvényes alkalmazandó
árfolyamai alkalmazásával.
11.11 Késedelmi kamat
Az Üzletfél a fizetési kötelezettsége késedelmes teljesítése esetén az ügyleti kamaton felül késedelmi
kamatot köteles fizetni.
11.12 Törölt, visszavont, igénybe nem vett Tranzakciók
A Banknak nem áll módjában jutalékot és díjat visszatéríteni, ha a megbízás, akkreditív és/vagy
kötelezettségvállalás törlésre kerül, illetve részben vagy egészben igénybevétel nélkül lejár. Az
Üzletfél köteles a Banknak a törlés/Visszavonás/igénybe nem vétel miatt felmerülő bármilyen
költségét (pl.: devizapozíció megváltozásának a költsége) megtéríteni.
11.13 Számlakibocsátás
A Bank az Üzletfélnek nyújtott szolgáltatások után az ÁFA Törvény szerinti számlakibocsátási
kötelezettségének - saját döntése szerint - számla vagy gyűjtőszámla kibocsátásával tesz eleget. A
Bank jogosult számla vagy gyűjtőszámla kibocsátása helyett a Számviteli Törvény szerinti bizonylatot
kibocsátani az Üzletfél részére olyan Szolgáltatások nyújtásakor, amelyek esetében az ÁFA Törvény
alapján nem kell számlát kibocsátani.
11.14 Az Egyéni Vállalkozókkal kötött Szerződésekre vonatkozó, rendkívüli piaci helyzet esetén
irányadó speciális rendelkezések
11.14.1
Amennyiben valamely Egyedi Szerződésben a kamat kamatbázis alkalmazásával került
meghatározásra, és a pénzpiacokon felmerülő zavarok miatt az ügylet finanszírozásának költségeit
jelentősen befolyásoló tényezők, így különösen az irányadó pénzpiaci kamatok szintje (a jegybanki
alapkamat, a BUBOR, LIBOR, az EURIBOR az MNB fedezett hitel és betéti kamatlábak, a bankközi
kamatok stb.) a nemzetközi és hazai pénzpiaci devizakamatok mértéke, a bankközi hitelkamatok, a
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok átlagos hozamszintje, vagy a Bank refinanszírozási
lehetőségei lényeges mértékben megváltoznak, aminek következtében a Bank valamely
kamatjegyzési napon csak az adott Egyedi Szerződésben megállapított kamatbázisnál magasabb
költséggel tud forráshoz jutni, úgy a Bank jogosult a kamatbázison és a kamatfeláron túlmenően az
ilyen, éves százalékos formában kifejezett többlet forrásköltségeit is érvényesíteni egy-egy
Kamatperiódus tekintetében.
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11.14.2
A Bank a többlet forrásköltséget a Magyarország nem forintban denominált adósságára
vonatkozó 1 éves lejáratú, euróban jegyzett ún. hitel nemfizetési csere ügylet (angolul credit default
swap; CDS) prémiumától függően állapítja meg.
11.14.3
A többlet forrásköltség mértékéről a Bank az Üzletfelet a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések által meghatározott időszak figyelembe vételével az adott Kamatperiódust
megelőzően értesíti. Amennyiben a többlet forrásköltség tekintetében külön jogszabályi rendelkezés
nincs az Üzletfelek értesítésére vonatkozóan, akkor a Bank az Üzletfelet az adott Kamatperiódusra
vonatkozó kamat megállapításával egyidejűleg értesíti a többlet forrásköltség mértékéről. A kamat
mértékéhez hozzászámított többletköltségek megfizetése a kamatfizetéssel egyidejűleg esedékes. Az
Üzletfél ebben az esetben – az Egyedi Szerződésben, illetve a LÜSZ-ben rögzített határidők
megtartása mellett – jogosult a teljes, a többletköltséggel érintett fennálló tartozását a soron
következő kamatfizetési napon díjmentesen előtörleszteni.
11.14.4
Amennyiben a Bank a részéről kockázatvállalással járó ügylet teljesítését megelőzően
arról értesíti az Üzletfelet, hogy valamely, az Egyedi Szerződésben meghatározott devizanemben a
Bank részéről történő teljesítés nem lehetséges, mert az adott devizanem nem elérhető, vagy csak
aránytalan költséggel érhető el, a Bank jogosult az Üzletfélnek más devizanemben (elsősorban
forintban) történő finanszírozást felajánlani. Amennyiben az Üzletfél él a felajánlott lehetőséggel, úgy
a teljesítésre a módosítás megfelelő dokumentálása után kerülhet sor. Amennyiben az Üzletfél az
alternatív teljesítést nem fogadja el, a Bank a teljesítés elmaradásáért nem tartozik felelősséggel.
11.14.5
Amennyiben az Egyedi Szerződés az Üzletfél részére lehetőséget biztosított különböző
devizák közötti választásra, illetve váltásra, és valamely deviza a fentiek szerint elérhetetlenné válik,
úgy az Üzletfél választási lehetősége – az elérhetetlenség fennállása alatt – az Egyedi Szerződésben
fennmaradó többi devizára korlátozódik, és a Bank nem köteles újabb devizanemekben történő
kockázatvállalást felajánlani.
11.14.6
Ha a pénzpiacokon felmerülő zavarok miatt egy kamatjegyzési napon délben, vagy a
körül a kamatbázis nem érhető el, akkor a kamatbázis az az éves százalékos mérték, amely kifejezi az
adott Kölcsönnek a Bank által ésszerűen kiválasztott forrásból való finanszírozása költségeit.
11.14.7
Ha a kamatbázis meghatározása során a Bank a fentiek szerint jár el, a Bank köteles
haladéktalanul értesíteni az Üzletfelet a kamatbázis megváltozásának okáról és az adott
Kamatperiódusra alkalmazott kamatbázis mértékéről.
11.15 Referenciamutatókkal kapcsolatos rendelkezések rendelkezések 3
11.15.1
A Bank és az Üzletfél közötti szerződésben alkalmazott referenciamutató jegyzésének
megszűnése, vagy lényeges megváltozása esetén a Bank jogosult az alkalmazott referenciamutató
helyett új referenciamutatót meghatározni, amelyről az Üzletfelet haladéktalanul értesíti. Az
értesítésben a Bank megjelöli
(i) az eseményt, amely kiváltja az új referencia mutató alkalmazását,
(ii) az új referencia mutatót,
3

A 2020. április 9. napját követően létrejött szerződésekre alkalmazandó.
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(iii) azt az esetleges korrekciós tényezőt, amellyel az új referenciamutatót korrigálni
szükséges ahhoz, hogy az érintett szerződésben a Felek által nyújtott szolgáltatások és
azok ellenszolgáltatásai között értékegyensúly fennmaradjon, valamint
(iv) az érintett szerződés módosítása hatályba lépésének a napját.

11.15.2
11.15.2. Az új referenciamutató kiválasztása során a Bank (amennyiben létezik) az alábbi
referenciamutatók közül választja ki az új referenciamutatót:
(i) az a referenciamutató, amelyet az Európai Központi Bank ajánl a lényegesen
megváltozó vagy megszűnő referenciamutató helyett,
(ii) az a referenciamutató, amelyet az Európai Értékpapírpiaci Felügyeleti Hatóság
(ESMA) ajánl a lényegesen megváltozó vagy megszűnő referenciamutató helyett,
(iii) az a referenciamutató, amelyet a lényegesen megváltozó vagy megszűnő
referenciamutató kezelője ajánl ezen referenciamutató helyett,
(iv) az a referenciamutató, amelyet a lényegesen megváltozó vagy megszűnő
referenciamutató kezelőjét a 2016/1011/EU rendelet alapján felügyelő hatóság ajánl ezen
referenciamutató helyett,
(v) az a referenciamutató, amelyet a Magyar Nemzeti Bank ajánl a lényegesen
megváltozó vagy megszűnő referenciamutató helyett,
(vi) az a referenciamutató, amelyet az (i)-(iv) pont szerinti szervezeteknek megfelelő EGT
tagállamon kívüli szervezet ajánl a lényegesen megváltozó vagy megszűnő
referenciamutató helyett.

11.15.3
11.15.3. Amennyiben az új referenciamutatót az 11.15.2. pont alapján nem lehet
meghatározni, vagy a 11.15.2. pont alapján több referenciamutatót is figyelembe lehet venni, akkor a
Bank jogosult meghatározni, illetve a több 11.15.2. pont szerinti referenciamutató közül kiválasztani
az új referenciamutatót, amely döntés során a 11.15.1. pontban foglalt követelményekre
figyelemmel jár el.
11.15.4
11.15.4. Amennyiben az új referenciamutatót a Bank a 11.15.2. pontban írt ajánlás
alapján határozta meg, akkor az új referenciamutató alkalmazása során a Bank az említett pontban
írt ajánlást kiadó szervezetnek az új referencia mutató alkalmazásával kapcsolatos egyéb ajánlásait is
figyelembe veszi különös tekintettel az esetleges korrekciós tényező meghatározására.
11.15.5
Amennyiben az Üzletfél a 11.15.1. pontban írt értesítés kézhezvételét követő 60 napon
belül nem mondja fel az érintett szerződést (vagy tesz a felmondással azonos hatású intézkedést),
akkor a Bank az új referenciamutató alkalmazására vonatkozó szerződésmódosítási javaslatot az
Üzletfél által elfogadottnak tekinti.
12

ESEDÉKESSÉG

12.1

A fenti 11. szakaszban (Ellenérték és Költségek) is hivatkozott:

12.1.1 kamat megfizetése általában utólag (a naptári negyedév, naptári hó utolsó napján vagy a
Szerződésben meghatározott napon esedékes), illetve az esedékesség napja a lejárat, illetve a
Szerződés megszűnésének napja;
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12.1.2 egyszeri díj, jutalék, költség megfizetése általában előre, a Szerződés megkötésének napján,
illetve (költség esetén) annak felmerülésekor esedékes, míg időszakonként (például heti, havi,
negyedéves díj vagy jutalék) keletkező díjak, jutalékok, költségek és egyéb ellenérték általában az
adott időszak kezdő napján, ritkább esetben annak utolsó napján vagy a tárgyidőszak utolsó
Bankszámlakivonata elkészítésének napján esedékes;
azzal, hogy a Szerződés ettől eltérően rendelkezhet. Amennyiben az Üzletfél jogosult
meghatározni fizetési kötelezettségének Értéknapját (például előtörlesztés esetén) úgy az
így meghatározott Értéknap az esedékesség napja.

12.2

A fenti 12.1.2. szakaszban foglaltakkal kapcsolatban a Bank fenntartja a jogot arra, hogy a
Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó ellenértéket (pl. forgalmi jutalék) a Szolgáltatás
nyújtásával egyidejűleg számítsa fel, amely esetben a Bank megtagadja a Szolgáltatás
nyújtását, amennyiben az ellenértékre nincs fedezet. A Bank ezen Szolgáltatások köréről és
a kapcsolódó ellenértékről az Üzletfelet a Kondíciós Listában tájékoztatja. Ugyancsak
megtagadhatja vagy korlátozhatja a Szolgáltatás teljesítését a Bank, ha valamely ellenérték
esedékességkor nem kerül megfizetésre. Ez utóbbi esetben (korlátozás esetén) a vonatkozó
Tartozás rendezése után oldja fel a Bank a korlátozást. Az ellenértékektől függetlenül is, a
Bank az adott Szolgáltatás/Tranzakció/megbízás teljesítését visszautasíthatja, ha nincs rá
fedezet.

12.3

Amennyiben valamely esedékesség, lejárat (például Betét lekötésének lejárata), illetve
Kamatperiódus kezdő napja nem Banki Napra esik (vagy – amennyiben az releváns –
Devizaünnepnapra esik), az esedékesség, lejárat, illetve az adott Kamatperiódus kezdő
napja a Szerződés szerinti esedékességet, lejáratot, Kamatperiódus kezdő napját követő
Banki Nap (amennyiben releváns: ha az nem Devizaünnepnap, amely esetben az az első
Banki Nap, amely nem Devizaünnepnap), kivéve, ha a Szerződés kifejezetten máshogy
rendelkezik.

12.4

Amennyiben a Szerződés másként nem rendelkezik, az Üzletfél köteles az esedékesség
időpontjáig a Bank külön értesítése nélkül a Banknál vezetett Bankszámláján (ha van ilyen)
az esedékes Tartozás összegének megfelelő mértékű fedezetet biztosítani, a Bank pedig
jogosult az esedékes Tartozás összegével a havi zárás keretében, illetve esedékességkor az
Üzletfél Bankszámláját megterhelni (elsősorban az Üzletfél azon Bankszámláját terheli,
amelynek terhére a Bank a fizetési megbízást teljesíti, illetve ha olyan Tartozásról van szó,
amely nem fizetési megbízáshoz vagy egyéb Tranzakcióhoz kapcsolódik, akkor elsősorban
azon Bankszámlát (ha van ilyen) amit a Szerződésben az Üzletfél költségviselő/törlesztő
számlaként megadott, amelynek hiányában az Üzletfél részére történt elsőként megnyitásra
kerülő Bankszámlát tekintik a felek költségviselő számlának, vagy amelyhez a Tartozás a
legszorosabban kapcsolódik (például Bankkártya esetén a Kártyafedezeti Számla)), akár úgy
is, hogy annak egyenlege negatív előjellel tartalmazza az Üzletfél Bankkal szemben fennálló
Tartozását. Devizában fizetendő Tartozás esetén is irányadóak a fenti rendelkezések, azzal,
hogy eltérő Szerződéses rendelkezés hiányában, devizában fennálló esedékes Tartozás
esetében a Bank deviza eladási árfolyama alkalmazandó a forint (vagy a deviza Tartozás
pénznemétől eltérő) Bankszámla terhelése során (kivéve a LÜSZ 22.17. szakaszában
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(Árfolyam) foglalt eseteket, amelyekre az ott megjelölt árfolyamok az irányadóak).
Mindezzel kapcsolatban:
12.4.1 az Üzletfél a Szerződés megkötésével felhatalmazza a Bankot arra, hogy a Bank bármilyen, az
Üzletféllel szemben fennálló igényét - az Üzletfél erre vonatkozó további külön rendelkezése nélkül, a
mindenkor hatályos pénzforgalmi szabályok szerint előnyösen rangsorolt fizetési megbízások
teljesítési sorrendjét figyelembe véve, de minden egyéb fizetési megbízást megelőzően - beszámítsa
az Üzletféllel szemben fennálló tartozásaiba, beleértve ebbe a Bankszámlán lévő összeg kifizetésére
vonatkozó kötelezettséget is;
12.4.2 a Bank Üzletféllel szemben fennálló követelése kielégítése érdekében, ha az Üzletfélnek
egyéb, le nem kötött és felhasználható forrásai a Banknál nem állnak rendelkezésre, jogosult Betétet
lejáratni és igénybe venni a Betét lejárata előtt, azzal, hogy a Bank jelen 12.4 szakaszban
megfogalmazott joga nem csupán a Bankszámlára és Betétre vonatkozik, hanem minden olyan
eszközre, amely az Üzletfél követelése vagy tulajdona és a Bank birtokában van (például
értékpapírszámla-követelés, egyéb követelés – különösen olyan Üzletfél esetében, akinek
Bankszámlája nincs);
12.4.3 a Bank a beszámítási joga gyakorlása keretében jogosult az Üzletfél nála vezetett bármely
Bankszámláját megterhelni. Amennyiben a Bank a beszámítási joga gyakorlása keretében az Üzletfél
egyéb szabad rendelkezésű, más devizában vezetett Bankszámláját terheli meg az Üzletfél által
fizetendő összeggel, ebben az esetben a konverzió a Bank rendes üzletvitelében alkalmazott
devizaárfolyam alkalmazásával történik, a konverzió költsége az Üzletfelet terheli;
12.4.4 a Bank a beszámítási joga gyakorlása keretében jogosult továbbá arra, hogy saját esedékessé
váló követelése(i) erejéig függőben tartsa az Üzletfél terhére szóló fizetési megbízások teljesítését,
amennyiben megítélése szerint a követelése(i) megtérülése egyébként bizonytalan;
12.4.5 A Bank beszámítási joga gyakorlása keretében jogosult az esedékessé vált követelése erejéig
megtagadni az Üzletfél által benyújtott fizetési megbízások teljesítését, amennyiben arra jogszabály
lehetőséget biztosít.
12.4.6 a Bank nem felel az olyan kárért vagy költségért, amely a kifizetések jelen szakasz szerinti
felfüggesztéséből erednek; és
12.4.7 amennyiben az adott Bankszámla pénzneme és a Tartozás pénzneme egymástól eltér, akkor a
Bank jogosult arra, hogy a Bankszámláról annyi pénzeszközt vegyen igénybe, ami a más pénznemben
fennálló Tartozás kiegyenlítéséhez szükséges pénzösszeg megvásárlásához kell.
12.4.8 A Bank jogosult - az Üzletfél értesítése mellett, de - az Üzletfél rendelkezése nélkül vagy
rendelkezése ellenére a Bankszámláját megterhelni abban az esetben is, ha a Bank téves bejegyzést
teljesített (tévedésen alapuló hibás jóváírást vagy terhelést teljesített) az Üzletfél bármely
Bankszámlájára és az adott Bankszámlán a Banknak helyesbítenie kell. A helyesbítésről az ok
feltüntetésével a Bank értesíti az Üzletfelet. A Bank - tévedésen alapuló hibás jóváírás esetén jogosult a helyesbítéssel érintett összeg erejéig zárolni az Üzletfél bármely számláját.
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12.4.9 Amennyiben az Üzletfél nem rendelkezik Bankszámlával vagy számlaterhelésre nincs mód
vagy ha a Kölcsön visszafizetése Banki Technikai Hitelszámlán történik az, akkor az Üzletfél
Átutalással vagy a Bank pénztárában történő befizetéssel köteles megfelelő időben gondoskodni az
esedékes Tartozás megfizetéséről.
12.4.10
A nem számlavezetett Ügyfelekre a Bank hatályos Kondíciós listája szerinti díjak
érvényesek. A díjakat a Bank az Üzletfél Bank felé fennálló követeléseivel szemben számolja el.
12.4.11
Az Üzletfél beszámítási joga: Az Üzletfél is jogosult a Bankkal szemben beszámítani a
bármilyen, a Bankkal szemben fennálló igényét.
12.4.12
Ha az Üzletfélnek a Bankkal szemben egy időben több Tartozása áll fenn és az Üzletfél
teljesítése csak részben fedezné a Tartozásokat, a Bank - eltérő megállapodás hiányában - szabad
belátása szerint a régebben lejárt vagy a kevésbé biztosított követelés fedezésére fordíthatja a
befolyt összeget.
12.5

Díjak esetében, általános szabályként (tehát ha a Szerződés másként nem rendelkezik) a
fenti 12.4 szakasz szerinti bankszámla-terhelés esedékessége a következőképpen alakul:

12.5.1 VIBER-en bonyolódó Tranzakció esetén a Tranzakció terhelésével egyidejűleg;
12.5.2 GIRO-n keresztül bonyolódó Tranzakció – ideértve a Bankkártya Tranzakciót is –
esetén a Tranzakció végrehajtását követően. Ez alól kivételt képeznek a havi elszámolású díjak,
amelyekkel a Bank a Bankszámlákat havonta terheli meg, és a forint Készpénzfelvétel, amely
esetben a Bankszámlákat a Bank a Tranzakció napján vagy az azt követő Banki Napon terheli
meg.
Amennyiben az Üzletfél valamely díj megfizetésével késedelembe esik, a Bank a késedelem
időszakára Kényszerhitelkamat felszámítására jogosult.

12.6

A Bankot terhelő ellenérték megfizetése az Üzletfélnek a Banknál vezetett Bankszámláján
vagy az Üzletfél által megjelölt más bankszámláján való jóváírással történik.

12.7

Konverzió fizetési késedelem, illetve fizetési megbízás Visszavonása esetén

12.7.1 A 11.10 szakasz (Pénznem) rendelkezéseinek sérelme nélkül, amennyiben az Üzletfél a
Szerződés alapján devizában fennálló Tartozását esedékességkor nem teljesíti, és fizetési
kötelezettségének az esedékességet követő 15 naptári napon belül sem tesz eleget (ideértve a Bank
általi felmondás következtében esedékessé váló fizetési kötelezettségeket, valamint a
kényszerhitelként nyilvántartott tételeket is), a Bank jogosult a 15 naptári napos határidő lejártát
követően, bármikor, az Üzletfél esedékessé vált és meg nem fizetett Tartozását forintra átváltani. Az
átváltásra az átváltás időpontjában a Bank által jegyzett, alkalmazandó devizaárfolyamon kerül sor.
12.7.2 Az átváltást követően az átváltott Tartozások után az Üzletfél az alábbiak szerint megállapított
kamatot köteles fizetni.
12.7.3 Amennyiben az Egyedi Szerződésben az ügyleti kamat kamatbázis és kamatfelár összegeként
kerül meghatározásra, úgy a kamatbázis helyébe LIBOR illetve EURIBOR helyett az Egyedi
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Szerződésben meghatározottakkal egyező hosszúságú periódusokra jegyzett BUBOR lép változatlan
kamatfelár alkalmazásával. Amennyiben a kamatkondíciók az Egyedi Szerződésben Kondíciós Listára
utalással kerültek meghatározásra, úgy a kamat az ugyanazon termékre vonatkozó HUF Kondíciós
Listában meghatározott kamat lesz. Az Üzletfél késedelmi kamatként a fentiekben meghatározott,
forintban számított ügyleti kamatnak az Egyedi Szerződésben, ennek hiányában a Bank mindenkor
hatályos Kondíciós Listáiban meghatározott felárral növelt összegét köteles a Bank részére
megfizetni.
12.7.4 Amennyiben az Egyedi Szerződés alapján az Üzletfél valamely Tartozása késedelmes teljesítése
esetére a devizaszámlákra meghatározott Kényszerhitelkamat fizetése került kikötésre, úgy az
átváltástól kezdve az Üzletfél az átváltott tételre a forintszámlákra vonatkozó Kényszerhitelkamatot
köteles megfizetni.
12.7.5 Az átváltásról a Bank az Üzletfelet egyoldalú nyilatkozattal értesíti, amely tartalmazza az
átváltást követően forintban meghatározott Tartozás összegét, és az új kamatot (amennyiben a
kamat az Egyedi Szerződésben kamatbázis és kamatfelár összegeként kerül meghatározásra, külön
megjelölve az új kamatbázist is).
12.7.6 Amennyiben az Üzletfél a Szerződés által meghatározottak szerint visszavonja az általa
korábban a Bankhoz eljuttatott konverziót igénylő fizetési megbízást, és amennyiben a Bank az
eredeti fizetési megbízással ellenirányú ügyletet kénytelen végrehajtani, úgy az ebből eredő minden
árfolyamveszteséget az Üzletfél köteles viselni.
13

KÉNYSZERHITELKAMAT

Az Üzletfél kényszerhitelkamat-fizetési kötelezettsége - a Szerződésben foglaltaknak megfelelő
mértékben - az alábbi esetekben áll fenn:
13.1

amennyiben az Üzletfél valamely, a 13.2 és 13.3 szakaszoktól különböző Tartozás
megfizetésével késedelembe esik (beleértve azt az esetet is, amennyiben a Bank által a
Bankszámlára terhelt és a Banknak járó kamatok, díjak, jutalékok, költségek összegére a
Bankszámla egyenlege nem nyújt fedezetet), a késedelem időszakára, a 12.5 szakasz
(Esedékesség) alapján, kivéve, ha az Üzletfél a Kölcsön tőkeösszegének és a Kölcsön
kamatösszegének visszafizetésével esik késedelembe, valamint kivéve azt az esetet is, ha a
Fogyasztónak minősülő Üzletfél ingatlanfedezettel biztosított Kölcsönből eredő fizetési
kötelezettsége teljesítésével esik késedelembe, amely esetben az Üzletfél Késedelmi Kamat
fizetésére köteles;

13.2

amennyiben az Üzletfél forint Bankszámlája negatív egyenleget mutat, ezen negatív
egyenleg összegére vonatkozóan;

13.3

a Folyószámlahitel összegét meghaladó, nem engedélyezett negatív egyenleg esetén az
Üzletfél köteles a Kényszerhitelkamatot a Banknak megfizetni.

14

FELELŐSSÉG

14.1

Általános felelősségi szabály
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14.1.1 A Bank a tevékenysége során mindenkor az Üzletfél érdekeinek – az adott körülmények között
lehetséges – figyelembevételével és a tőle adott helyzetben elvárható gondossággal jár el.
14.2

A Bank érdek- és hatókörén kívül eső események

A Bank nem felel az olyan károkért, amelyek
14.2.1 kötelező érvényű jogi szabályozás következtében keletkeznek;
14.2.2 olyan eseményből következtek, melyeket nem látott előre és nem is kellett előre látnia, így
-

kötelező érvényű jogi szabályozás következtében keletkeznek;

-

belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés (ideértve, de nem kizárólagosan az értéktőzsdék
vagy felügyeleti szervek (ideértve a Magyar Nemzeti Bankot is) rendelkezéseit is),
pénzeszközökre vonatkozó átválthatósági vagy átruházhatósági korlátozásból, az
Üzletfelek Banknál elhelyezett betéteinek befagyasztásából, a Banknak a Magyar Nemzeti
Banknál elhelyezett betéteinek befagyasztásából keletkeznek;

14.2.3 államcsőd okán vagy előre nem látható és elkerülhetetlen események következtében
keletkeznek, vagy egyéb, a Bank érdekkörén kívül eső körülményekből adódnak
(összefoglalóan a fenti 14.2.1-14.2.3 szakaszokban foglaltak a továbbiakban: „vis maior”),
amelynek az elhárítására vagy befolyásolására a Banknak nincs lehetősége (így például a Bank
nem felel az olyan hamis vagy hamisított megbízás teljesítésének a következményeiért, amelynek
a hamis vagy hamisított voltát a szokásos ügymenet során alkalmazott gondos vizsgálattal nem
lehetett felismerni); vagy

14.2.4 az Üzletfél érdek- vagy hatókörében bekövetkezett események következtében jelentkeznek,
ideértve azt is ha azok a rendelkezési jog változásával összefüggésben az Üzletfél oldalán keletkezett
jogviták miatt a megbízások teljesítése, nem teljesítése vagy késedelmes teljesítése folytán
következnek be, vagy abból származnak, hogy az Üzletfél nem tartotta be vagy késedelmesen
teljesítette a Szerződés rendelkezéseit, nem szerződésszerű vagy pontatlan utasítást, megbízást adott
(ideértve azt is, ha a megbízás egyes példányai eltérőek, a megbízás hiányos vagy helytelenül,
érthetetlenül, ellentmondásosan lett kiállítva, továbbá ha azon törlés, módosítás vagy javítás van,
vagy amelyen a pénzösszeget számokkal és betűkkel megnevezve eltérően határozták meg, az irat
előnyomott tartalmában betoldást vagy törlést, áthúzást alkalmaztak, azon keltezést nem
alkalmaztak, valamint ha az szakadt vagy bepiszkolódott - az ilyen megbízásokat a Bank nem köteles
befogadni, és ekkor a megbízást újra meg kell adni).
14.2.5 abból erednek, hogy az Érzékeny fizetési adat és bármely egyéb azonosító megváltoztatása
vagy megváltozása esetén a megváltozott azonosító nem jutott az Üzletfél által rendelkezni
jogosultként megadott személy tudomására. A megváltozott azonosítónak a rendelkezni jogosultként
megadott személlyel való ismertetése az Üzletfél kötelezettsége, az ennek elmulasztásából eredő
károkért a Bank nem felel.
Mindegyik felet kárenyhítési kötelezettség terheli vis maior esetén is. Ennek keretében a Bank
például, amennyiben bármely fenti esemény a Bank folyamatos működésének fenntartását
hátrányosan befolyásolja, minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az Üzletfél
megbízásai teljesítésre kerüljenek, figyelembe véve a mindenkor hatályos jogszabályok
75

rendelkezéseit. Abban az esetben, ha az esemény miatt a megbízás nem kerül teljesítésre, a Bank az
esemény bekövetkezését követő Banki Napon, vagy az azt követő Banki Napon, amikor ezen
esemény hátrányos hatása megszűnik, az előzőek szerint nem teljesített megbízások tekintetében a
megbízások szerint jár el.
14.3

Felelősség közreműködőért

14.3.1 A Bank az általa a 8.3 szakasz (Képviselet) alapján igénybe vett harmadik személy
tevékenységéért és mulasztásáért nem Fogyasztó Üzletfél vonatkozásában nem felelős, ha:
14.3.1.1
a közreműködőt nem egy konkrét Szerződés vagy Tranzakciós megbízás teljesítése miatt
veszi igénybe, hanem azért kötött vele szerződést, hogy a Bank működéséhez általában szükséges
feltételeket a Bank megteremtse;
14.3.1.2

a közreműködő kijelölése jogszabály rendelkezése alapján történt;

14.3.1.3

illetve ha:

14.3.1.3.1

az igénybevételre az Üzletfél károsodástól való megóvása érdekében került sor; vagy

14.3.1.3.2

a közreműködőt az Üzletfél jelölte ki;

és bizonyítja, hogy a közreműködő személy kiválasztásában, utasításokkal való ellátásában
és ellenőrzésében olyan szakmai gondossággal járt el, ahogy az adott helyzetben tőle
elvárható.

14.3.2 Amennyiben a közreműködő a Hpt. szerinti kiszervezett tevékenységet végző személy, a Bank
a fenti 14.3.1 szakaszban foglalt feltételek teljesülése esetén is csak akkor mentesül a felelősség alól,
ha egyébként az ilyen személy a kiszervezett tevékenységet a jogszabályi előírások betartásával és a
tőle elvárható gondossággal végezte.
14.3.3 Amennyiben a harmadik személy felelősségét jogszabály vagy nemzetközi szerződés
korlátozza, a Bank felelőssége is azokhoz igazodik.
14.3.4 Nem minden, Szolgáltatáshoz kapcsolódó, vagy abban résztvevő személy minősül
közreműködőnek. Így például az Elfogadóhely, Mobil Fizetési Szolgáltatónem közreműködő, a Bank
Partnere külön szolgáltatásában a Bank csak közvetít és nem közreműködő Feltételes Átutalásnál az
eladó sem. Ezen személyek mulasztásával vagy cselekményeivel kapcsolatban a Bankot felelősség
nem terheli (így, többek között, a Bank nem felel a Kártyabirtokos és az Elfogadóhely közötti, a
Bankkártya használata alapjául szolgáló jogügyletből eredő igényekért és kötelezettségekért)i
14.4

Értesítés, technikai hibák, eszközök, azonosítók

14.4.1 A Kézbesítési vélelem) szakasz rendelkezéseinek sérelme nélkül, a Bank nem felel azért, ha a
megadott név, cím pontatlansága miatt vagy más, a Bankon kívül álló okból a 7.2.1 szakasz (Értesítési
Cím, lakcím) szerinti kézbesítés elhúzódik vagy eredménytelen.
14.4.2 A 7.2.6 (SMS) szakasz vonatkozásában:
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14.4.2.1
az Üzletfelet terheli a felelősség azokért a károkért, más következményekért, amelyek az
Üzletfél mobiltelefonjával és/vagy az ahhoz tartozó SIM kártyával összefüggően (így különösen – de
nem kizárólagosan azok birtokából való kikerüléséből, letiltásából, üzemképtelenségéből, hibás
működéséből) keletkeznek;
14.4.2.2
SMS küldési kötelezettség esetén a Bank felelőssége az SMS-üzeneteknek a Bankból
történő elindításától az Üzletfél által megadott telefonszámhoz tartozó Szolgáltató SMSüzenetközpontjáig történő eljuttatásáig terjed. A Bank által küldött SMS üzenet meg nem
érkezéséhez, késedelméhez, tartalmi hibáihoz kapcsolódóan a Bank nem vállal felelősséget, az ebből
eredő károkért nem felelős.
(c) A Bank nem felelős a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett távközlési vonalak,
adatátviteli rendszerek hibájából eredően bekövetkezett károkért.
(d) A Bank abból eredő kártérítési felelőssége, hogy a Banknak felróható okból, a Banknak
felróható üzemzavar miatt az SMS-üzenetet a Szolgáltató SMS-üzenetközpontjába nem,
vagy hibás, vagy téves tartalommal juttatta el, SMS-üzenetenként csak a felmerült és az
Üzletfél által a Bank felé a igazolt kár mértékéig terjed.. A Szolgáltató felelőssége a saját
SMS-központjában a Banktól átvett SMS-üzeneteknek az Üzletfél készülékére való
eljuttatásáig terjed..
(e) A Bank nem felelős a Szolgáltatók rendszerében bekövetkezett változásokért, valamint a
Szolgáltatók által előzetesen be nem jelentett változtatásokból eredően bekövetkezett
üzemzavarokért és az azok által okozott károkért.
(f) A CIB Mobilbank üzemzavara esetén az Üzletfél a szolgáltatás tárgyát képező adatokról
a Bank által más, a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján az Üzletfél részére
biztosított szolgáltatások igénybevételével kaphat információt.

14.4.3 A 7.4 szakasz (Egyéb értesítési formák, elektronikus kapcsolat), valamint az Érzékeny fizetési
adatok illetve Elektronikus Szolgáltatások vonatkozásában:
14.4.3.1
Távközlő Eszköz útján küldött értesítés, és készpénz-helyettesítő fizetési eszköz
esetében az eszközök jellegéből adódóan a Bank csak azt vizsgálja, hogy a rendelkezéshez szükséges
azonosító kódok helyesen megadásra kerültek-e. A helyesen közölt azonosító kódok megadása
esetén a Bank az értesítést minden további vizsgálat nélkül az Üzletféltől származónak tekinti és
amennyiben az értesítés (megbízás) formailag és tartalmilag megfelel a Szerződés szabályainak, úgy a
Bank jogosult az abban foglalt információt/megbízást eredetinek tekinteni és adott esetben az abban
megadottakat végrehajtani (a hibás vagy olvashatatlan, nem szerződésszerű illetve adathiányos
megbízást a Bank jogosult teljesítés nélkül visszaküldeni/visszautasítani). A nem
formanyomtatványon beadott megbízásokért a Bank jogosult a Kondíciós Listában meghatározott
külön díjat felszámítani;
14.4.3.2
A Bank nem felel az annak vonatkozásában felmerülő bármely kárért, ha
bebizonyosodik, hogy az értesítés nem az Üzletféltől származik, vagy bármely részében pontatlan,
vagy az Üzletfél különböző tárgykörökben különböző e-mail címeket adott meg a kapcsolattartás
csatornájaként a Bank részére. Tekintettel arra, hogy a Távközlő Eszköz útján történő kommunikáció
jellegéből adódóan biztonsági kockázatokat rejt magában, valamint arra, hogy az email a Bank által
csak kivételes esetekben elfogadott, használatára pedig ebben az esetben is az Üzletfél saját
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elhatározásából kerül sor, az emailben közölt értesítésekkel kapcsolatban felmerülő esetleges
visszaélésekből eredő összes kockázatot az Üzletfél viseli, az ebből eredő károk, különösen egy
harmadik fél csalási szándékú elektronikus vonalra történő csatlakozása, az aláírások, vagy iratok
hamisítása, banktitoknak minősülő adatok illetéktelen személy tudomására jutása, illetéktelen
személy által történő használata és az adattovábbítás technikai hibái és az esetleges adatváltozások
be nem jelentése, illetve késedelmes bejelentése miatt keletkező károk kizárólag az Üzletfelet
terhelik, a Bank az ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja. Az Üzletfél köteles kártalanítani (kártérítés)
a Bankot minden olyan követeléssel szemben, amely abból ered, hogy a Bank az Üzletfél
rendelkezése szerint járt el;
c) Az olyan, jóvá nem hagyott fizetési műveletek vonatkozásában,
- amelyek a Felhasználó birtokából kikerült vagy ellopott Érzékeny fizetési
adatokkal illetve a Jelszógeneráló eszközzel vagy a CIB mobilToken/CIB bank
mobilalkalmazás esetén a mobil eszközzel/mobiltelefonnal történtek, vagy az
Érzékeny fizetési adatok, illetve a Jelszógeneráló eszköz vagy a CIB
mobilToken/CIB Bank mobilalkalmazás esetén a mobil eszköz jogosulatlan
használatából erednek, az Internet-alapú Elektronikus Szolgáltatásra szerződést
kötő Üzletfél és/vagy
- amelyek a Kártyabirtokos birtokából kikerült, vagy ellopott Bankkártyával
történtek, vagy a Bankkártya jogosulatlan használatából erednek, a Betéti
Bankkártya esetében a Bankszámla-tulajdonos(ok), Hitelkártya/Bevásárlókártya
esetében a Főkártyabirtokos Üzletfél és/vagy
- amelyek az Üzletfél birtokából kikerült, vagy ellopott TAK kóddal történtek, vagy a
TAK kód jogosulatlan használatából erednek, az Üzletfél és/vagy
- amelyek az Üzletfél birtokából kikerült, vagy ellopott jelszóval vagy kódszóval
történtek, vagy a jelszó vagy kódszó jogosulatlan használatából erednek, az
Üzletfél
viseli a kárt 15 000 forintnak megfelelő összeg mérték erejéig a Tiltás megtételét
megelőzően.
A tiltás megtételét követően keletkezett kárért a Bank felel.
Amennyiben az előbb meghatározott tiltás tárgyát annak fizikai jelenléte nélkül vagy
elektronikus azonosítása nélkül használták, az előbbiekben meghatározott Üzletfél a
15.000 forint összeghatár erejéig sem felelős.
Nem terheli felelősség az Üzletfelet,
- a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz ellopását, birtokából történő kikerülését
vagy jogosulatlan használatát a fizető fél a fizetési művelet teljesítését megelőzően
nem észlelhette,
- a kárt a Bank alkalmazottjának, pénzforgalmi közvetítőjének vagy a Bank részére
kiszervezett tevékenységet végzőnek az intézkedése vagy mulasztása okozta,
- ha a kárt tiltás tárgyának minősülő, olyan, személyre szabott eljárással okozták,
amely információtechnológiai eszköz vagy távközlési eszköz használatával történt,
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vagy a személyes biztonsági elemek – így a PIN kód vagy egyéb Érzékeny fizetési
adat – nélkül használtak.
- a Bank nem tett eleget azon kötelezettségének, hogy az Üzletfél bármikor
megteheti Tiltást.
A Bank mentesül a felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a jóvá nem hagyott fizetési
művelettel kapcsolatban keletkezett kárt az Üzletfél csalárd módon eljárva okozta vagy a
kárt az eszköz, bankkártya illetve Érzékeny fizetési adatok titokban/biztonságban
tartására vonatkozó kötelezettségének vagy a Tiltásra vonatkozó kötelezettségének
szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegésével okozta.
A Bank az Üzletfél jóvá nem hagyott fizetési műveletre vonatkozó bejelentése esetén
minden ügyet egyedileg megvizsgál, a vizsgálat során az eset összes körülményeit
figyelembe veszi tekintettel arra, hogy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata
önmagában nem bizonyítja, hogy
- az Üzletfél csalárd módon járt volna el, vagy
- a fizetési műveletet jóváhagyta volna, vagy
- az Üzletfél szándékosan vagy súlyosan gondatlanul megszegte volna azon
kötelezettségét, amely a személyes hitelesítési adatok biztonságban tartására
vonatkozik, vagy
- az Üzletfél szándékosan vagy súlyosan gondatlanul megszegte volna a
haladéktalan bejelentési kötelezettségét arra az esetre, ha észleli a készpénzhelyettesítő fizetési eszköz a birtokából való kikerülését, annak ellopását, valamint
jogosulatlan vagy jóvá nem hagyott használatát.
A Bank az előbbiek alapján az egyedi vizsgálat eredményét figyelembe véve, az alábbi
eseteket tekinti a Bank szándékos, illetve súlyos gondatlan eseteknek:
ha az Érzékeny fizetési adatot az Üzletfél a telefonjában, papíron vagy egyéb fellelhető
helyen feljegyzi vagy az eszközzel, bankkártyával együtt, azonos helyen tárolja; (súlyos
gondatlanság);
- eszközt, bankkártyát illetve Érzékeny fizetési adatot másnak átadja, bármilyen
módon hozzáférhetővé teszi, másra átruházza, ügyleti biztosítékul zálogba adja,
óvadékként harmadik személynél elhelyezni, használatra másnak átengedni,
jogellenes célra használja (így különösen a mindenkor hatályos jogszabályok által
tiltott termék megvásárlására, tiltott szolgáltatás igénybevételére.); (súlyos
gondatlanság);
- a bankkártya jogosulatlan harmadik személy általi birtokba vétele, eltulajdonítása,
ha az Üzletfél szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása miatt következett
be, így különösen, ha az eszköz/bankkártya tárolására szolgáló dolog, vagy az
eszköz/bankkártya őrizet nélküli hagyása miatt következett be, (szándékosság,
súlyos gondatlanság);
- a Tiltásra vonatkozó kötelezettség elmulasztása, késedelmes vagy hiányos
teljesítése; (szándékosság, súlyos gondatlanság);
A Bank, magából a letiltásból eredő kárért nem felel, akkor sem, ha a letiltás nem az
Üzletféltől (ide tartozik a Felhasználótól, Kártyabirtokostól) származik (illektéktelen
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bejelentés). A Bank felel azért a kárért, ami abból ered, hogy az Üzletfél a Bank
érdekkörében felmerülő okból Tiltást nem tudta megtenni.
A letiltás bejelentésének időpontja vonatkozásában – ellenkező bizonyításig - a Bank
által rögzített időpont az irányadó. Az eszköz, bankkártya illetve bármilyen Érzékeny
fizetési adat titokban/biztonságban tartása, valamint az ennek érdekében tett
óvintézkedések az Üzletfél felelőssége.
d) A Bank nem felel az eszköznek (ideértve, de nem kizárólagosan, például a Hard Token)
bármely működési hiányosságából eredő kárért, továbbá eszköznek (például
Bankkártyának) az Üzletfél részére történő átadása utáni meghibásodásából olyan, az
Üzletfelet ért károkért, amelyek az Üzletfél szándékos vagy gondatlan magatartásából
erednek. A Bank nem felel az eszköz átadását követő, vagy az Üzletfél által egyébként
(tulajdonosként vagy egyéb jogcímen) használt eszköz téves, nem rendeltetésszerű,
vagy nem biztonságos környezetben történő használatból eredő kárért sem, ha a téves
használatra nem a Bank adott okot, vagy ha egyébként az Üzletfél gondatlan vagy
szándékos magatartása vezetett a használatban történő tévedésre (ideértve azt is, ha
az Üzletfél számítástechnikai rendszerében vírusfertőzés történt).

14.4.4 A fenti rendelkezéseket nem érintve, üzemzavar esetén az Üzletfél a Szolgáltatás tárgyát
képező adatokról a Bank által más, a Szerződés alapján az Üzletfél részére biztosított Szolgáltatások
igénybevételével kaphat információt.
14.5

Okmányok kiszolgáltatása

Okmányok kiszolgáltatása és fizetés esetén a Bank annak teljesít, akit az igazoló dokumentumainak
elvárható gondossággal való megvizsgálása alapján az okmányok, illetve a fizetés elfogadására
jogosultnak tart. A Bank a személyazonosság, a meghatalmazás vagy egyéb tény, illetve jogosultság
igazolására neki bemutatott okmányok eredetiségét, érvényességét és alkalmasságát a tőle elvárható
gondossággal megvizsgálja.
14.6

Felelősség Fizetési Műveletekért

14.6.1 A Bank felel az általa nem teljesített, vagy hibásan teljesített Fizetési Műveletért felszámított
díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség megtérítéséért és a kamatbevétel elmaradásáért. A
Bank a saját tévedésén alapuló jóváírást vagy terhelést az Üzletfél rendelkezése nélkül is jogosult
helyesbíteni. A Bank hibájából eredő téves könyvelések mentesek a jutalékfizetési kötelezettség alól.
14.6.2 Amennyiben a Bank az Üzletfél fizetési megbízását – a Szerződésben foglaltaktól vagy a
jogszabályban előírtaktól eltérően – késedelmesen teljesíti, a késedelem idejére a jogszabályban
meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizeti. A késedelmes teljesítésből eredő károkat
megtéríteni tartozik, ha a károkozás a Bank terhére bizonyítottan felróható. Elektronikus
azonosítóval/eszközzel kezdeményezett Átutalás végrehajtásának elmulasztásáért, valamint hibás
végrehajtásáért a Bank nem felel, ha a műveletet a Bank által nem engedélyezett eszköznél vagy
berendezésnél kezdeményezték. A Bank semmilyen esetben sem felelős az olyan megbízás
végrehajtásának elmulasztásáért, amelyet nem a Szerződés rendelkezései szerint adtak meg.
14.6.3 A Fizetési Műveletekkel kapcsolatos egyéb felelősségi szabályokat, amelyek a Pft. Tv. 42-55. §ainak felelnek meg, a Fizetési Műveletek szabályairól szóló Különös Üzletszabályzat tartalmazza.

80

14.7

Felelősség egyéb személyekért

Az Üzletfél felelősséggel tartozik minden olyan személy magatartásáért, cselekedeteiért és
mulasztásaiért, amelyek vagy akik reá tekintettel állnak Szerződésben a Bankkal vagy egyébként van
kötelezettségük a Bankkal szemben (akár Üzletfél, akár nem) (például harmadik személy Biztosítékot
Nyújtó, Társkártyabirtokos, Törvényes Képviselő képviseltje, bármely meghatalmazott, széf
bérlőtársa). Az ilyen személyek Tranzakcióinak megfizetéséért, a Szerződés ezen személyek által
történő betartásáért, a Banknak okozott veszteség, kár, költség és kiadás megtérítéséért az Üzletfél
ezen személyekkel egyetemlegesen felel. Amennyiben egy Szerződésben több Üzletfél is fél, a
Szerződésből eredő kötelezettségek a Bankkal szemben egyetemlegesen terhelik őket, így mindegyik
Üzletfél az egész szolgáltatással tartozik, valamint egymás szerződésszegéseiért is egyetemlegesen
felelnek, továbbá a Banknak az Üzletfelek bármelyikéhez intézett nyilatkozata valamennyi Üzletféllel
szemben hatályos. Az Üzletfél teljes felelősséggel tartozik az Elektronikus szolgáltatások esetében
mindazon banki és befektetési (értékpapír) műveletekért, illetve kiegészítő szolgáltatások
igénybevételéért, melyeket a Felhasználó rendelkezésére bocsátott Felhasználói azonosító, jelszó és
aláírási kód együttes használatával kezdeményeznek az egyes Elektronikus Szolgáltatásokba bevont
Számlák terhére.
14.8

Árfolyam

A Bank árfolyamból eredő kockázatért kizárólag akkor felel, ha a Szerződés kifejezetten így
rendelkezik. A Bank nem felel kártyatársaságok honlapján feltüntetett árfolyamok és a Bankkártya
Tranzakcióra a kártyatársaság által ténylegesen alkalmazott árfolyam közötti különbségért sem.
14.9

Az Országos Betétbiztosítási Alap

14.9.1 Az Alap által nyújtott biztosítás a névre szóló betétre terjed ki. Az Alap a kártalanításra
jogosult személy részére a befagyott betétkövetelésből először a tőke, majd a kamat összegét
személyenként és hitelintézetenként összevontan legfeljebb százezer euró összeghatárig – a Hpt-ben
foglalt kivétellel - forintban fizeti ki kártalanításként. Ha a kártalanítás kifizetésére kerül sor, a betétes
részére kifizetendő összeg megállapítása úgy történik, hogy az Alap százezer eurót a kártalanítás
kezdő napját megelőző napon érvényes MNB devizaárfolyamon átszámítja forintra és a betétes
betétjei után az így kapott forint összegig fizet kártalanítást. Devizabetét esetén a kártalanítás
összegének, valamint az e bekezdés szerinti összeghatárnak a megállapítása – a kifizetés időpontjától
függetlenül – a kártalanítás (Hpt-ben meghatározott) kezdő időpontjának napját megelőző napon
érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik. Közös betét esetén a kártalanítási
összeghatárt a kártalanításra jogosult minden személy esetén külön kell számításba venni. A
kártalanítási összeg számítása szempontjából- eltérő szerződési kikötés hiányában- a betét összege a
betéteseket azonos arányban illeti meg.
14.9.2 Ha az Üzletfélnek a kártalanítás kezdő időpontját megelőzően lejárt tartozása áll fenn a Bank
felé, a kártalanítási összeg fentiek szerinti meghatározása során a Bank jogosult a beszámítási jogát
gyakorolni. A beszámítás feltétele, hogy a bank a betétre vonatkozó szerződés megkötésekor a
vonatkozó szerződési feltételek rögzítésével tájékoztatja a betétest az e bekezdés szerinti
beszámításról a kártalanítási összeg meghatározásánál.
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14.9.3 A Bank kártalanítás esetén a betétekre vonatkozó adatok átadásával egyidejűleg közli az
Alappal a beszámítási igényét. Ha a beszámításra sor kerül, akkor az Alap a kártalanítási összegből a
Bankot megillető és részére átutalt összeg levonása után fennmaradó összeget fizeti ki az Üzletfél
részére
14.9.4 Az Alap által nyújtott biztosítás - a Hpt. 213. §-ban meghatározott kivételekkel - a betétek
számától és pénznemétől függetlenül kiterjed minden olyan betétre, amelyet:
14.9.4.1
valamint

1993. június 30-ig jogszabályban vállalt állami garancia, illetve állami helytállás nélkül,

14.9.4.2

1993. június 30-át követően állami garancia nélkül

az Alapban tagsággal rendelkező hitelintézetnél helyeztek el.

14.9.5 Az Alap által nyújtott biztosítás kiterjed az 1993. június 30-ig sorozatban értékpapírszerűen
kibocsátott vagy forgalomba hozott betéti okiratra, tekintet nélkül annak elnevezésére.
14.9.6 Az Alap a kártalanítást forintban fizeti ki.
14.9.7 Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki:
14.9.7.1

a költségvetési szerv (kivéve a Hpt.-ben foglalt feltételek fennállása esetén);

14.9.7.2

a helyi önkormányzat (kivéve a Hpt.-ben foglalt feltételek fennállása esetén);

14.9.7.3
a biztosító, viszontbiztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, valamint a
magánnyugdíjpénztár;
14.9.7.4

a befektetési alap, befektetési alapkezelő;

14.9.7.5
a Nyugdíjbiztosítási Alap valamint ezek kezelő szervezetei és a nyugdíjbiztosítási
igazgatási szerv;
14.9.7.6

az elkülönített állami pénzalap;

14.9.7.7

a pénzügyi intézmény és a pénzforgalmi intézmény;

14.9.7.8

az MNB;

14.9.7.9

a befektetési vállalkozás, tőzsdetag, illetőleg árutőzsdei szolgáltató;

14.9.7.10 kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi-, illetve befektetővédelmi
alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja;
betéteire valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek betéteire.

14.9.8 Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki továbbá
14.9.8.1
az olyan betétre, amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította, hogy az abban
elhelyezett összeg pénzmosásból származik;
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14.9.8.2
a hitelintézet által 2015. július 2. napját követően kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírra; valamint
14.9.8.3
a hitelintézetnek az Alapban fennálló tagsági viszonyának megszűnését követően az
olyan betétekre, amelyekre más ország betétbiztosítása kiterjed.
14.9.9 A 14.9.1 pontban meghatározott értékhatárt meghaladóan az OBA a kártalanításra jogosult
természetes személy részére további legfeljebb ötvenezer euró összeghatárig fizet kártalanítást azon
betétkövetelések esetén, amelyeket a kártalanítás kezdő napját megelőző három hónapban
elkülönített számlán helyeztek el és az a) pontban meghatározott eredetüket a (b) pontban
foglaltaknak megfelelően igazolták a bank részére.
14.9.9.1

Jelen pontban foglaltak abban az esetben alkalmazandóak, ha a betét forrása:
- lakóingatlan eladása, lakásbérleti vagy lakáshasználati jog eladása,
- munkaviszony megszűnéséhez, nyugdíjazáshoz kapcsolódó juttatás,
- biztosítási összeg vagy
- bűncselekmény áldozatainak vagy tévesen elítélteknek járó kártérítés és

14.9.9.2
a jogosult a betét forrását az elkülönített számlán történő elhelyezés napján a
következő okiratokkal igazolja:
- lakóingatlan eladása, lakásbérleti vagy lakáshasználati jog eladása esetében 30
napnál nem régebbi adásvételi szerződés vagy tulajdonjog, bérleti jog, használati
jog átruházására irányuló egyéb okirat másolata,
- munkaviszony megszűnéséhez, nyugdíjazáshoz kapcsolódó juttatás esetében 30
napnál nem régebbi munkáltatói, kifizetői igazolás,
- biztosítási összeg esetében a biztosító 30 napnál nem régebbi igazolása,
- bűncselekmény áldozatainak vagy tévesen elítélteknek járó kártérítés esetében a
bíróság 30 napnál nem régebbi határozata.

14.9.10
A közjegyzői, végrehajtói, ügyvédi letéti, őrzési tevékenységhez kapcsolódóan a Banknál
nyitott számlák - amelyeket a Bank nem a Hpt. 6. § (1) bekezdése szerinti letéti szolgáltatás
keretében vezet – a Hpt. 214. § (1)-(3) bekezdésének alkalmazása során elhelyezésének időpontjától
függetlenül a kártalanítási összeghatár szempontjából külön betétnek minősülnek a közjegyzőnek,
végrehajtónak, ügyvédnek a hitelintézetnél lévő más betéteitől. E számlára (több számla esetén
valamennyi számlára külön-külön) a közjegyzővel, végrehajtóval, ügyvéddel szemben a Hpt. 213. § (1)
bekezdés l) pontjában rögzített kizáró ok fennállása esetén is kiterjed az OBA által nyújtott biztosítás.
Az OBA jogosult - a Hpt. 217. § szerinti kártalanítási eljárás során - az ügyvédi kamarai szabályzatban
előírt letéti nyilvántartásnak az ügyvédtől (ügyvédi irodától) való bekérésével ellenőrizni, hogy a
kártalanítási összeghatár szempontjából külön betétnek minősül-e az ügyvédi letéti számlán
elhelyezett összeg.
14.9.11

Az Üzletfelek tájékoztatása az Alap által biztosított betéteikről
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A Bank a betétes kérésére tájékoztatást nyújt arról, hogy a betétes mely betéteire terjed ki az Alap
által nyújtott biztosítás. A tájékoztatást a Bank évente egy alkalommal díjmentesen bocsátja a
betétes rendelkezésére. A tájékoztató rendelkezésre bocsátása – a betétes kérése szerint – történhet
postai vagy elektronikus úton, valamint a bankfiókban történő személyes átadással. A postai vagy
elektronikus úton rendelkezésre bocsátott tájékoztató az elkészítés idején aktuális adatokat
tartalmazza. Személyes átadás esetén a tájékoztató az átadás idején aktuális adatokat tartalmazza,
azonban a Bank fenntartja a jogot arra, hogy a tárgyhónapot követő hónap ötödik napjáig – ha a havi
zárlati munkák még tartanak – a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó napján fennálló állapot
szerinti adatokat közölje a betétessel.
A Bank az Alapra vonatkozó Hpt szerinti betétbiztosításra vonatkozó tájékoztatót évente egyszer - az
Üzletfél eltérő rendelkezése hiányában – a Bankszámlakivonattal azonos módon, annak
mellékleteként küldi meg vagy teszi elérhetővé az Alap által biztosított Üzletfélnek. Az Üzletfél kérése
esetén a tájékoztatást a Bank írásban adja át vagy küldi meg az Üzletfélnek.
14.10 Felelősség Szolgáltatások felfüggesztéséért
A Bank fenntartja a jogot arra, hogy az Üzletfelei egyidejű, hirdetmény útján történő tájékoztatása
mellett a Szolgáltatások nyújtását felfüggessze minden olyan váratlan körülmény (különösen, de nem
kizárólag valuta/deviza le-, vagy felértékelés, államcsőd, vagy államcsőd közeli állapot, rendkívüli, a
szokásos, előre meghirdetett, hazai vagy nemzetközi monetáris szabályozás keretein túlmutató
jegybanki eszköz bevezetése, alkalmazása vagy eltörlése, a pénz-és tőkepiaci műveletekre befolyást
gyakorló tőzsdei, elszámolóházi, hatósági, kormány vagy kormányközi vagy más nemzetközi döntés,
gazdasági vagy politikai válság, krízis, fenyegető válság, terrorcselekmény, természeti csapás, sztrájk,
zavargás, katonai agresszió, hadüzenet, háború, járvány, blokád, súlyos energetikai, vagy adatátviteli
zavar, nukleáris baleset, adott iparágat, tevékenységet vagy társaságot érintő rendkívüli helyzet)
okozta átmeneti vagy tartós állapot esetén, amelyben a pénzügyi eszközökre, vagy meghatározott
pénzügyi eszközre, instrumentumra jegyzett piaci árfolyamok váratlanul, számottevő mértékben
megváltoznak azzal, hogy a Szolgáltatások nyújtásának felfüggesztéséből eredő kárért való
felelősséget a Bank kizárja.
14.11 Felelősség 2019. január 1-ig a fizetés-kezdeményezési vagy számlainformációs szolgáltató
igénybe vételekor
Tekintettel arra, hogy a fizetés-kezdeményezési szolgálatásra és a számlainformációs szolgáltatásra
vonatkozó szabályozástechnikai standardek még nem kerültek kidolgozásra a Bank az Internet-alapú
elektronikus szolgáltatásain keresztül nem akadályozza a fizetés-kezdeményezési és
számlainformációs szolgáltatásokat, azonban
-

a Bank nem követeli meg, hogy a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást nyújtó a Bank felé
minden alkalommal azonosítsa magát, amikor fizetés kezdeményezésre kerül sor, így a
Bank a fizetési megbízást úgy tekinti, mintha az Üzletfél ezt közvetlenül kezdeményezte
volna.

-

A Bank a számlainformációs szolgáltatás nyújtása során számlainformációs szolgáltatóval
nem folytat biztonságos kommunikációt
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-

a Bank nem alkalmaz erős ügyfél-hitelesítést, ha az Üzletfél fizetés-kezdeményezési vagy
számlainformációs szolgáltatást vesz igénybe.

Az Üzletfél köteles az alábbiakat mérlegelni, ha fizetés-kezdeményezési szolgáltatót vesz igénybe
veszi:
-

a fizetés-kezdeményezési szolgáltatással összefüggésben a szolgáltató semmilyen
időpontban nem birtokolja a pénzeszközeit,

-

biztosítja-e a szolgáltató, hogy az ügyfele személyes hitelesítési adataihoz az ügyfélen és a
személyes hitelesítési adatok kibocsátóján kívül más ne férjen hozzá, valamint azokat
biztonságos és hatékony csatornákon továbbítja-e,

-

biztosítja-e a szolgáltató, hogy az ügyfelére vonatkozó, a fizetés-kezdeményezési
szolgáltatás keretében megszerzett egyéb adatokat csak a kedvezményezett részére és
csak az ügyfele kifejezett hozzájárulásával továbbítja

-

tárol -e az ügyfeléről érzékeny fizetési adatot,

-

a fizetés-kezdeményezési szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatokon kívül más
adatot kér-e az ügyfelétől,

-

a fizető fél által kifejezetten igényelt fizetés-kezdeményezési szolgáltatás nyújtásától eltérő
célból használ-e és tárol-e adatokat, valamint hozzá fér-e adatokhoz és

-

módosítja-e a fizetési megbízás összegét, kedvezményezettjét vagy bármely más
jellemzőjét.

Az Üzletfél köteles az alábbiakat mérlegelni, ha számlainformációs szolgáltatót vesz igénybe:
-

kérte-e az ügyfél kifejezett jóváhagyását, hogy a szolgáltatást nyújtsa

-

biztosítja-e a szolgáltató, hogy az ügyfele személyes hitelesítési adataihoz az ügyfélen és a
személyes hitelesítési adatok kibocsátóján kívül más ne férhessen hozzá, valamint azokat
biztonságos és hatékony csatornákon továbbítja-e,

-

kizárólag az ügyfele által megjelölt fizetési számlákhoz és az azokhoz tartozó fizetési
műveletekre vonatkozó információkhoz fér-e hozzá,

-

nem kér-e fizetési számlához kapcsolódó érzékeny fizetési adatot és

-

az ügyfele által kifejezetten igényelt számlainformációs szolgáltatástól eltérő célból
használ-e és tárol-e adatokat, valamint hozzá fér-e adatokhoz.

Az Üzetfél, ha az észleli, hogy a fizetés-kezdeményezési szolgáltató vagy a számlainformációs
szolgáltató nem felel meg a fentieknek, nem biztosítja a fentiekben meghatározottak, köteles a
szolgáltatást igénybe vételét megszüntetni.
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Ha az Üzletfél fizetés-kezdeményezési szolgáltató vagy számlainformációs szolgáltató szolgáltatását
veszi igénybe a Bank a helyesbítésre vonatkozó kérelem megvizsgálását követően köteles
haladéktalanul a helyesbítés iránti kérelemnek helyt adni.
Az olyan, jóvá nem hagyott fizetési műveletek vonatkozásában fizetési-kezdeményezési szolgáltatón
keresztül kezdeményeztek, és Felhasználó birtokából kikerült, vagy ellopott Érzékeny fizetési
adatokkal történtek, vagy az Érzékeny fizetési adatok jogosulatlan használatából erednek, az
Internet-alapú Elektronikus Szolgáltatásra szerződést kötő Üzletfél viseli a kárt 45 000 forintnak
megfelelő összeg mérték erejéig a Tiltás megtételét megelőzően.
A tiltás megtételét követően keletkezett kárért a Bank felel.
Amennyiben az előbb meghatározott tiltás tárgyát annak fizikai jelenléte nélkül vagy elektronikus
azonosítása nélkül használták, az előbbiekben meghatározott Üzletfél a 45.000 forint összeghatár
erejéig sem felelős.
Nem terheli felelősség az Üzletfelet,
-

ha a kárt tiltás tárgyának minősülő, olyan, személyre szabott eljárással okozták, amely
információtechnológiai eszköz vagy távközlési eszköz használatával történt, vagy a
személyes biztonsági elemek nélkül használtak vagy

-

a Bank nem tett eleget azon kötelezettségének, hogy az Üzletfél bármikor megteheti
Tiltást.

A Bank mentesül a felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a jóvá nem hagyott fizetési művelettel
kapcsolatban keletkezett kárt az Üzletfél csalárd módon eljárva okozta vagy a kárt az Érzékeny
fizetési adatok titokban/biztonságban tartására vonatkozó kötelezettségének szándékos vagy
súlyosan gondatlan megszegésével okozta.
A Bank az előbbiek alapján az alábbi esetekben mentesül a felelőssége alól:
-

ha olyan fizetés-kezdeményezési szolgáltatót vesz igénybe, aki nem biztosítja a fentieket

-

a Tiltásra vonatkozó kötelezettség elmulasztása, késedelmes vagy hiányos teljesítése;

A letiltás bejelentésének időpontja vonatkozásában a Bank által rögzített időpont az irányadó.
Súlyos gondatlanságnak számít:
-

olyan fizetés-kezdeményezési szolgáltató igénybe vétele, aki nem biztosítja a fentieket

-

a Tiltásra vonatkozó kötelezettség elmulasztása, késedelmes vagy hiányos teljesítése;

15

PANASZKEZELÉS, JOGVITÁK

15.1

Az Üzletfél (ideértve azt is, aki anélkül kerül a Bankkal kapcsolatba, hogy egyáltalán vagy a
saját nevében Szolgáltatást venne igénybe vagy Szerződést kötött volna) a Bank szerződéskötést megelőző, vagy a szerződés megkötésével, a Bank a szerződés, fennállása
alatti, a Bank részéről történő teljesítéssel, valamint a szerződéses jogviszony
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megszűnésével, illetve azt követően a szerződéssel összefüggő – magatartását,
tevékenységét vagy mulasztását érintő kifogást (továbbiakban: panasz) tehet:
15.1.1 szóban:
15.1.1.1

személyesen (Bankfiókokban, a Bankfiókok nyitvatartási ideje alatt); vagy

15.1.1.2

telefonon a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon (CIB24-en), 0 órától 24 óráig); vagy

15.1.2 írásban
15.1.2.1
személyesen vagy más által átadott értesítés útján Bankfiókokban, a Bankfiókok
nyitvatartási ideje alatt vagy postai úton (a CIB Bank Zrt. Ügyfél-elégedettség és Minőségbiztosítási
Osztályára , ( 1537 Budapest, Pf. 394.) címezve, azzal, hogy eltérő címzés esetén a Bank bármely
egysége köteles az Ügyfél-elégedettségés Minőségbiztosítási Osztályához továbbítani a panaszt);
15.1.2.2

telefaxon (a (06 1) 489 6957 számra);

15.1.2.3

elektronikus levélben (a cib@cib.hu e-mail címre); vagy

15.1.2.4
a Bank honlapján keresztül a Bank által a panaszok bejelentésére rendszeresített
formanyomtatvány kitöltésével vagy
15.1.2.5
amennyiben rendelkezik a CIB Bank Internetbankjához hozzáféréssel a CIB Internet Bank
ún. „Válaszolunk” menüjén keresztül küldött üzeneten keresztül).
Az írásbeli panasz a Magyar Nemzeti Bank által készített és az Magyar Nemzeti Bank honlapján
közzétett formanyomtatványon is előterjeszthető, mely formanyomtatvány a Bank honlapján is
elérhető. Az Üzletfél az Magyar Nemzeti Bank által készített formanyomtatványtól eltérő formában
is benyújthatja a panaszt.

15.2

Ha a panasz kivizsgálásához a Banknak az Üzletfélnél rendelkezésre álló további
információra van szüksége, a Bank haladéktalanul felveszi az Üzletféllel a kapcsolatot és
beszerzi azt.

15.3

A Bank az elektronikus elérés esetén folyamatosan fogadja a panaszokat.

15.4

Az Üzletfél megbízásából eljáró meghatalmazott köteles az Üzletfél által adott írásbeli
meghatalmazás eredeti példányát is csatolni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes
bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

15.5

A személyesen vagy telefonon tett szóbeli panaszt a Bank azonnal megvizsgálja és lehetőség
szerint azonnali intézkedéssel orvosolja. Amennyiben az Üzletfél az azonnali intézkedéssel
nem ért egyet vagy azonnali intézkedés nem lehetséges, a Bank a panaszról jegyzőkönyvet
vesz fel és közli a panasz azonosítására szolgáló adatokat. A Bank a jegyzőkönyv egy
másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az Üzletfélnek átadja,
telefonon közölt szóbeli panasz esetén az Üzletfélnek - a válaszlevéllel egyidejűleg – elküldi.
Egyebekben a Bank a továbbiakban a LÜSZ írásbeli panaszra vonatkozó szabályai szerint jár
el.
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15.6

A Bank az Üzletfél írásbeli panaszát kivizsgálja, a panasszal kapcsolatos álláspontját (a
panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz rendezésére vagy megoldására
vonatkozó intézkedésre, illetve a panasz elutasítása esetén az elutasítás indokolására
kitérve) és intézkedéseit, pontos, közérthető és egyértelmű indoklás (tartalmazva a
vonatkozó szerződési feltétel pontos szövegét és hivatkozva az Üzletfélnek küldött
elszámolásokra és valamennyi a szerződéses jogviszony alatt teljesített egyéb
tájékoztatásra) mellett az írásbeli panasz kézhezvételétől számított 30 napon belül, a Bank
pénzforgalmi szolgáltatásával összefüggő írásbeli panasz esetén a kézhezvételtől számított
15 Banki Napon belül írásban megküldi az Üzletfél által megadott címre. Ha a pénzforgalmi
szolgáltatással összefüggő panasz valamennyi eleme a Bankon kívül álló okból 15 Banki
Napon belül nem válaszolható meg, a Bank ideiglenes választ küld az Üzletfélnek, amely az
érdemi válasz késedelmének okait, valamint a végső válasz határidejét is tartalmazza. A
végső válasz megküldésének határideje nem lehet későbbi, mint a panasz közlését követő
35. Banki Nap.

15.7

A panasz elutasítása esetén a Bank az Üzletfelet tájékoztatja,

-

hogy álláspontja szerint a panasz és a panaszkezelés a szerződés létrejöttével,
érvényességével, joghatásaival és megszűnésével továbbá szerződésszegéssel és annak
joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezésére és/vagy a Magyar Nemzeti Bankról szóló
törvény fogyasztóvédelmi rendelkezéseinek megsértésének kivizsgálásra irányult,

-

a „Jogorvoslati és fogyasztóvédelmi fórumok” pontban meghatározott jogorvoslati illetve
fogyasztóvédelmi lehetőségekről, a jogorvoslati illetve fogyasztóvédelmi fórumok
levelezési címéről, telefonszámáról és

-

a Pénzügyi Békéltető Testület, illetve a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi
Központ előtt megindítható eljárás kezdeményezésére irányuló kérelem benyújtása
céljából rendszeresített formanyomtatványok elérhetőségének helyéről és arról, hogy a
formanyomtatványok
költségmentes
megküldését
igényelheti
továbbá
a
formanyomtatványok megküldésére irányuló kérés előterjesztésére szolgáló
telefonszámról, e-mailről, postai címről.

15.8

A Bank a formanyomtatványt az Üzletfél által megadott és a Bank által rögzített vagy egyéb
dokumentumokkal alátámaszthatóan az Üzletfélhez tartozó e-mail címre vagy postai úton,
az erre irányuló kérést követően haladéktalanul, költségmenetes küldi meg az Üzletfél
részére.

15.9

A panaszügyintézésre rendelkezésre álló telefonszámra érkező panasz, illetve az azzal
kapcsolatos, az Üzletfél és a Bank közötti kommunikáció hangfelvételen rögzítésre kerül. A
hangfelvételt a Bank a készítéstől számított 5 évig megőrzi. A Bank az Üzletfél kérésére
biztosítja a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen az Üzletfél
rendelkezésére bocsátja a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet, illetve a
hangfelvételről készített másolatot Tartós Adathordozón.

15.10 A Bank az Üzletfél panaszairól, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló
intézkedésekről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza: a
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panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését, a panasz
benyújtásának időpontját és módját, valamint a visszajelzés határidejét és módját, a panasz
rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak
indokát, a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés teljesítésének
határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését, a panasz megválaszolásának
időpontját, a panaszra adott válaszlevél postára adásának dátumát. A Bank a panaszt
tartalmazó jegyzőkönyvet vagy a panaszlevelet, valamint az arra adott választ 5 évig őrzi
meg.
15.11 Jogorvoslati és fogyasztóvédelmi fórumok
15.11.1
Az Üzletfél, amennyiben a Banknak benyújtott panasza kivizsgálásának eredményével,
illetve a válasszal nem ért egyet, jogosult jogorvoslati, illetve fogyasztóvédelmi fórumok igénybe
vételére.
15.11.2
Az Üzletfél a panaszát, illetve jogorvoslati igényét – annak tárgya, illetve az itt felsorolt
szervek hatásköre szem előtt tartásával – az alábbi szervekhez nyújthatja be:
(a) Amennyiben a Fogyasztó a Bank szolgáltatásával vagy eljárásával kapcsolatos panaszát
a fentiekben meghatározott módon, már korábban bejelentette a Bank részére, azonban
a panaszára nem kapott választ, vagy nem ért egyet a válasszal, valamint amennyiben a
panasz kivizsgálása nem a jogszabályoknak megfelelően történt, vagy ha a Bank
válaszából az Üzletfél a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti fogyasztóvédelmi
rendelkezések megsértését vélelmezi, fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet a
Magyar Nemzeti Bank Fogyasztóvédelmi Központnál (levélcím: Magyar Nemzeti
Bank,1534 Budapest BKKP Postafiók: 777, telefon: 06-80-203-776; email cím:
ugyfelszolgalat@mnb.hu,
(b) A Szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a
szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Fogyasztó a
Pénzügyi Békéltető Testület (levelezési címe: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172., Telefon:
06-80-203-776; e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu) eljárását kezdeményezheti.
(c) Az Üzletfél a közte és a Bank közötti jogvita esetén – a polgári perrendtartásról szóló
1952. évi III. törvény rendelkezési szerint – keresettel fordulhat az illetékes és hatáskörrel
rendelkező bírósághoz.

15.12 A Bank az Üzletfelek panaszai hatékony, átlátható és gyors kezelésének eljárásáról, a
panaszügyintézés módjáról, valamint a panaszkezelési nyilvántartás vezetésének
szabályairól panaszkezelési szabályzatot készít, mely megtalálható a Bank honlapján és a
bankfiókokban.
15.13 Felügyeleti szerv
MNB, Magyar Nemzeti Bank Zrt., 1013 Budapest, Krisztina körút 55.
15.14 Jogviták
15.14.1
A felek a köztük keletkező vitás kérdéseket lehetőség szerint közös megegyezéssel
kívánják rendezni, ideértve valamely közösen választott szakértő vagy más egyeztető fórum

89

közreműködésével történő megegyezést is. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor bármelyik fél
bírósághoz fordulhat.
15.14.2
16

17

Az Üzletfél és a Bank közötti bármely jogviszonyra Magyarország joga irányadó.

ADÓK

16.1

A Bank az Üzletfélnek teljesítendő kifizetésekből levon minden Adót, amelynek levonására a
Bank jogszabály alapján köteles. A Bank az Üzletfél tulajdonában álló értékpapírok
értékesítésére irányuló eladási megbízások teljesítése során a Számviteli Törvény 3.§ (6)
bek. 7. pontjában meghatározott „FIFO módszert” alkalmazza.

16.2

Az Üzletfél a Bankkal szemben fennálló fizetési kötelezettségeit minden Adótól vagy más
egyéb levonástól mentesen köteles teljesíteni.

16.3

A Bank által az adózással kapcsolatos jogszabályokról adott tájékoztatás nem tekinthető a
jogszabály szövegével egyenértékű, teljes körű, hivatalos jogszabályértelmezésnek. Az
adójogszabályok tartalmának megismerése, ezek alapján az üzleti döntés meghozatala
kizárólag az Üzletfél felelősségi körébe tartozik. A Bank nem vállal felelősséget azokért a
károkért, amelyek abból erednek, hogy a hatóságok a Bank által az adózással kapcsolatos
jogszabályokról adott tájékoztatástól eltérően értelmezik a jogszabályokat.
A BANK NYILVÁNTARTÁSAI

Bármely olyan, a Bank által készített okirat, értesítés vagy nyilvántartás, amely az Üzletfélnek a
Bankkal szemben fennálló Tartozása összegéről, fizetési megbízások átvételéről, sorbaállításáról,
határidők kezdetéről és végéről, értesítések elküldéséről és átvételéről vagy egyéb, az Üzletféllel
kapcsolatos körülményről szól, - az ellenkezője bizonyításának hiányában - irányadóként szolgál ezen
körülmények (összegek, határidők stb.) tekintetében az Üzletféllel szemben, kivéve, ha ezen
nyilvántartás vagy annak valamely része tartalma a Bank nyilvánvaló tévedéséből vagy csalárd
magatartásából ered. A jelen bekezdésben foglaltak az Üzletfél kifogásolási és jogorvoslati jogát nem
érintik.
18

JOGRÓL VALÓ LEMONDÁS

Nem minősül jogról való lemondásnak, ha a Bank vagy az Üzletfél az őt a Szerződés szerint megillető
bármely jog vagy jogorvoslat gyakorlását elmulasztja, vagy azt késedelmesen gyakorolja.
19

RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG

Ha a Szerződés bármely rendelkezése jogellenes, érvénytelen vagy végrehajthatatlan, vagy azzá válik,
az a többi rendelkezés jogszerűségét, érvényességét vagy végrehajthatóságát nem befolyásolja és
nem akadályozza, kivéve, ha a Szerződés az érvénytelen rész nélkül nem teljesíthető. Ilyen részleges
érvénytelenség vagy végrehajthatatlanság esetén a Bank és az Üzletfél a rendelkezést olyan érvényes
vagy végrehajtható rendelkezéssel helyettesíti, amely a lehető legjobban megfelel a helyettesítendő
rendelkezés gazdasági tartalmának és céljának.
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20

EGYOLDALÚ SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS A BANK ÁLTAL

20.1

Általános rendelkezések

20.1.1 A Bank az Üzletfelekkel kötött, Hitel- és Kölcsönszerződéseken kívüli Szerződések
rendelkezéseit a jelen üzletszabályzatban foglaltak szerint jogosult egyoldalúan módosítani.
Tekintettel arra, hogy a Fogyasztókkal kötött Hitel- és Kölcsönszerződésekre vonatkozóan
jogszabályok speciális szabályokat és feltételeket állapítottak meg, a Fogyasztókkal kötött Hitel- és
Kölcsönszerződéseknek a Bank általi egyoldalú módosítása szabályait a Fogyasztók részére szóló, az
Ingatlanfedezettel Biztosított Hitel- és Kölcsönszerződésekre Vonatkozó Különös Üzletszabályzat,
valamint a Fogyasztók részére szóló, az Ingatlanfedezettel Nem Biztosított Hitel- és
Kölcsönszerződésekre Vonatkozó Különös Üzletszabályzat tartalmazzák.
20.1.2 A Bank és az Üzletfél között létrejött Szerződések nem módosíthatóak új díj vagy költség
bevezetésével. Az egyes kamat-, díj- vagy költségelemek számítási módja egyoldalúan, az Üzletfél
számára kedvezőtlenül nem módosítható.
20.1.3 Az Üzletféllel kötött Szerződésnek a Bank általi egyoldalú módosítása okai
20.1.4 A Bank az Üzletféllel kötött Szerződésben – ideértve a pénzforgalmi szolgáltatásokra
vonatkozó szerződéseket is - a kamatot, díjat, költséget vagy egyéb szerződési feltételt - az alábbi
feltételek, illetve körülmények bekövetkezése esetén jogosult egyoldalúan, az Üzletfél számára akár
kedvezőtlenül, akár kedvezően módosítani:
- a bank forrásszerzési, refinanszírozási költségeinek változása,
- a Magyarország politikai, gazdasági helyzetét tükröző országkockázat változása,
- a Bank által kibocsátott értékpapírok hozamának változása,
- a jegybanki alapkamat változása,
- a tőke- és pénzpiaci kamatlábak változása,
- a bankközi hitelkamatok változása,
- az állampapírok hozamának változása,
- a Bank hitelezési és működési kockázati költségeinek változása
- a fennálló kötelezettség teljesítését biztosító Biztosíték értékének változása
- olyan jogszabály, jegybanki vagy egyéb rendelkezés (ideértve, de nem kizárólagosan a
nemzetközi kártyatársaságokat is) hatálybalépése vagy változása, amely a Bank
számára többletköltséget vagy bevételcsökkenést jelent,
- bármely, a Bank működésére, jogviszonyaira kiható jogszabály, közigazgatási szabály,
bírósági határozat, jegybanki, felügyeleti vagy bármely egyéb hatósági rendelkezés
hatálybalépése, változása vagy ezen szabályok értelmezésének és alkalmazásának
változása, továbbá az Európai Unió jogalkotásának eredményeként Magyarországon is
kötelezően alkalmazandó, vagy várhatóan a magyar jogba implementálásra kerülő új
jogforrás, vagy azok változása;
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- a kötelező tartalékolási szabályok változása,
- a Bank közteherfizetési kötelezettségének változása,
- a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves fogyasztói árindex változása,
- a Bank működési költségeinek - a Bank érdekkörén kívül álló okból keletkező növekedése (különösen, de nem kizárólagosan a Bank értékesítési pontjai és
irodahelyiségei bérleti díja és fenntartási, működési költségei, az egyes termékek és
szolgáltatások értékesítéséhez, közvetítéséhez kapcsolódó, külső felek – ideértve a
Magyar Államot is - számára megfizetett jutalék költség-, illetékfizetési kötelezettség
keletkezése, annak fajlagos emelkedése, stb.),
- az adott szolgáltatás nyújtásához közvetlenül kapcsolódó, a Bank által más szolgáltató
számára megfizetett költségelemek díjának változása, a szolgáltató általi új díjtétel
bevezetése, valamint az adott szolgáltató üzletszabályzatában és hirdetményében
bekövetkező módosítás,
- harmadik személy által vagy közreműködésével nyújtott Szolgáltatás esetében a
Szolgáltatás feltételeinek harmadik személy által történő megváltoztatása,
- postai és távközlési (telefon, internet) szolgáltatások árának változása, a postai és
távközlési szolgáltató üzletszabályzatában és hirdetményében bekövetkező módosítás,
- a Bank informatikai rendszereiben, belső folyamataiban, eljárási, működési és
kockázatvállalási szabályzataiban történő változás,
- Üzletfelek számára nyújtott új Szolgáltatás bevezetése, meglévő Szolgáltatás
megszüntetése, felfüggesztése,
- refinanszírozás igénybe vételével nyújtott szolgáltatás esetén a refinanszírozó által a
refinanszírozás feltételeiben történő módosítás;
- a Bankot érintő társasági jogi átalakulás következtében különösen, de nem
kizárólagosan az informatikai rendszerek, nyilvántartások, eljárásrendek és folyamatok
közötti eltérések összehangolása, illetve egységesítése,
- a Bank üzletpolitikai célkitűzéseinek megváltozása,
- meglévő szolgáltatás megszüntetése, felfüggesztése (ennek esetén a Bank az
Üzletfelek számára a megszüntetett/felfüggesztett termék vagy szolgáltatás helyett egy
azzal
egyenértékű
vagy
magasabb
szolgáltatási
színvonalú,
a
megszüntetett/felfüggesztett termék vagy szolgáltatás kamatánál, díjánál, költségénél
nem magasabb ellenértékért igénybe vehető terméket vagy szolgáltatást bocsát az
Üzletfél rendelkezésére a Szerződés egyoldalú módosításával),
- a Bank jogosult a Szerződésben meghatározott egyéb okokból, az ott meghatározott
körben is módosítani a Szerződést (például amennyiben egy termék vagy Szolgáltatás
meghatározott életkorig vagy életkortól vehető igénybe és ennek kapcsán a Szolgáltatást
automatikusan új Szolgáltatás váltja fel).

20.2

A Bankkártyaszerződéseknek a Bank általi egyoldalú módosítására vonatkozó speciális
rendelkezések:
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20.2.1 A Bank jogosult a Bankkártya fajtájának egyoldalú módosítására, ha a módosítás során
kibocsátott Bankkártya legalább olyan szolgáltatási színvonalat biztosít, és díja, költsége sem több,
mint az eredeti bankkártyafajtáé.
20.2.2 A Bank jogosult a Bankkártya átadásának módját módosítani, ha az új átadási mód költsége,
díja nem több mint az eredeti átadási mód költsége, díja.
20.2.3 A Bank a Fogyasztónak nem minősülő, de a jelen általános szerződési feltételek hatálya alá
tartozó Üzletféllel kötött Szerződések esetén jogosult a bankkártya-kártyaszámsor (4X4 karakter és a
biztonsági kód) egyoldalú módosítására, ha a módosítással egy időben az Üzletfél rendelkezésére
bocsátja a megváltozott bankkártya-kártyaszámsort tartalmazó Bankkártyát.
- Amennyiben a Bank írásbeli értesítést küldött a Főkártyabirtokosnak, hogy nyilatkozzon,
hogy a Bankkártyát, illetve a Bankkártya PIN Kódot Bankfiókban vagy postai úton kívánja-e
átvenni, a Főkártyabirtokos azonban az értesítésben megjelölt határidőn belül nem
rendelkezett a választott átvétel módjáról, úgy a Bank jogosult az átvételi módot egyoldalúan
meghatározni

20.3

Az Üzletfelek értesítése az egyoldalú szerződésmódosításról

20.3.1 Tekintettel arra, hogy a Fogyasztókkal kötött Hitel- és Kölcsönszerződésekre vonatkozóan
jogszabályok speciális értesítési szabályokat állapítottak meg, a Fogyasztókkal kötött Hitel- és
Kölcsönszerződéseknek a Bank általi egyoldalú módosítása esetére irányadó értesítési szabályokat a
Fogyasztók részére szóló, az Ingatlanfedezettel Biztosított Hitel- és Kölcsönszerződésekre Vonatkozó
Különös Üzletszabályzat, valamint a Fogyasztók részére szóló, az Ingatlanfedezettel Nem Biztosított
Hitel- és Kölcsönszerződésekre Vonatkozó Különös Üzletszabályzat tartalmazzák.
20.3.2 A Bank a Keretszerződést, a Bankkártya használatát (ide nem értve a Bankkártya segítségével
lehívható Kölcsön feltételeit) érintő módosítás esetében a módosítás javasolt hatályba lépését
legalább 2 hónappal megelőzően, Tartós Adathordozón értesíti az Üzletfelet a módosításról, valamint
a módosításról tájékoztatást tesz közzé a honlapján, valamint a Bankfiókokban. Keretszerződésben a
Referencia Kamatlábhoz kötött kamat vagy referencia-árfolyamhoz kötött átváltási árfolyam
esetében értesítés nélkül és azonnal is sor kerülhet a módosításra, ezért a Bank a Referencia
Kamatláb változásából eredő kamatváltozásról vagy a referencia-árfolyamhoz kötött átváltási
árfolyam változásról nem küld előzetes értesítést az Üzletfél részére Tartós Adtahordozón. A fizetési
műveletekben alkalmazott kamatláb vagy átváltási árfolyam változásának végrehajtásakor és
számításakor a Bank semlegesen, az adott Üzletfél tekintetében megkülönböztetésmentes módon jár
el.
20.3.3 A kamatot, díjat és egyéb, a 20.3.2. szakasz körébe nem tartozó feltételt érintő, az Üzletfél
számára kedvezőtlen módosítás esetében a Bank a módosítás hatálybalépését legalább tizenöt
nappal megelőzően, hirdetményben tájékoztatja Üzletfeleit a módosítás tényéről, Elektronikus
Szolgáltatás nyújtása esetén elektronikus úton is elérhetővé teszi a tájékoztatást.
20.3.4 A kamatot, díjat és egyéb, a 20.3.2. szakasz körébe nem tartozó feltételt érintő, az Üzletfél
számára előnyös vagy semleges változás esetén a Bank, legkésőbb a hatálybalépés napját megelőző
Banki Napon, a módosított dokumentumokat (LÜSZ, Különös Üzletszabályzat, Kondíciós Lista stb.) a
Bankfiókban és honlapján közzéteszi.
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20.4

A módosítás következménye

20.4.1 Elfogadás
A Keretszerződés módosítását az Üzletfél a módosítás javasolt hatálybalépéséig elfogadhatja.
Amennyiben az Üzletfél a Keretszerződést érintő módosítás (20.3.2. pont) javasolt
hatálybalépéséig nem tájékoztatja a Bankot arról, hogy a módosítást nem fogadja el, úgy a
módosítás az Üzletfél által elfogadottnak tekintendő.
Amennyiben az Üzletfél a kamatot, díjat és egyéb, a 20.3.2. szakasz körébe nem tartozó feltételt
érintő módosítás esetén a módosítás hatálybalépéséig nem tájékoztatja a Bankot arról, hogy a
módosítást nem fogadja el, úgy a módosítás az Üzletfél által elfogadottnak tekintendő.
Elfogadás esetén a módosítás Keretszerződés esetén a javasolt időpontban, egyéb esetben a
meghirdetett időpontban lép hatályba.

20.4.1.1

Felmondás, módosítás el nem fogadása

Amennyiben az Üzletfél a módosítást nem fogadja el, úgy jogosult a módosítással érintett
Szerződést azonnali hatállyal, a módosítás hatálybalépése előtti napig, díj-, költség- vagy egyéb
fizetési kötelezettség nélkül felmondani.
Keretszerződést érintő módosítás esetén az Keretszerződést az Üzletfél jogosult azonnali
hatállyal, a módosítás hatálybalépése előtti napig, díj-, költség- vagy egyéb fizetési
kötelezettség nélkül felmondani.
Az Üzletfél a Keretszerződés módosításának javasolt hatálybalépésig a módosítást
elutasíthatja. Amennyiben az Üzletfél a Keretszerződés módosítását elutasítja, ez a
Keretszerződés azonnali hatályú díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettség nélküli
felmondásának minősül, ebben az esetben a Keretszerződés automatikusan megszűnik a
módosítás hatálybalépése előtti Banki Napon.
Ez a szakasz nem vonatkozik Referencia Kamatláb esetén a Referencia Kamatláb változásából
eredő kamatváltozásra. Jelzáloglevéllel finanszírozott, illetve jelzálog-hitelintézet által
refinanszírozott Hitel vagy Kölcsön esetén, a kamat, költség vagy díj az Üzletfél számára
kedvezőtlen egyoldalú módosítása miatt az Üzletfelet megillető felmondás gyakorlásakor a
Bank jogosult a lejárat előtti visszafizetéssel járó költségeit érvényesíteni.

20.4.1.2

Elszámolás

Ha a Keretszerződés módosítása a Bank által biztosított valamely szolgáltatás megszűnésére
irányul, a feleknek egymással el kell számolniuk, így különösen az Üzletfél által előre fizetett
díjakkal. Ez esetben a Bank a ténylegesen teljesített szolgáltatás arányos ellenértékére jogosult
azzal, hogy a Bank az elszámolás teljesítéséért díjat, költséget vagy más fizetési
kötelezettséget nem számíthat fel.
21

HARMADIK SZEMÉLY ÁLTAL, A BANK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS

Amennyiben a Bank harmadik személy által nyújtott Szolgáltatást biztosít az Üzletfélnek, ezen
Szolgáltatás nyújtásának feltételeit a harmadik személy vonatkozó üzletszabályzata/szerződéses
feltételei, valamint – egyes esetekben – a Kondíciós Lista tartalmazza.
21.1

Biztosítás
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21.1.1 Amennyiben a harmadik személy által nyújtott Szolgáltatást a Bank a Kondíciós Listában
meghatározott biztosítóval kötött biztosítási szerződés (a továbbiakban: csoportos biztosítási
szerződés) alapján biztosítja a csoportos biztosítási szerződés személyi hatálya a biztosítási
feltételekben meghatározottak szerint terjedhet ki az Üzletfélre és abban az esetben, ha a
biztosításra vonatkozó biztosítási feltételek alapján biztosított lehet az Üzletféltől eltérő személy, az
általa megnevezett Biztosítottra .
21.1.2 A biztosítás díját a Bank az Üzletfélre továbbterheli és azt köteles az Üzletfél megfizetni. A
biztosítás havidíját a Bank – amennyiben a vonatkozó Kondíciós Lista másként nem rendelkezik –
havonta, az adott hónap második vagy harmadik munkanapján terheli. Ha a biztosítás olyan hitelvagy kölcsönszerződéshez kapcsolódik, mely alapján a Kölcsön visszafizetése a Banki Technikai
Hitelszámlán történik, az Üzletfélnek havonta – amennyiben a vonatkozó Kondíciós Lista vagy a
Biztosítási feltétel másként nem rendelkezik -az adott hónap második munkanapjáig kell megfizetnie
a biztosítás havidíját a Banki Technikai Hitelszámlára. Amennyiben a Kondíciós Lista másképp nem
rendelkezik biztosítás igénylése esetén az igénylés naptári hónapjára (tört hónap) a Bank nem számít
fel díjat. A Bank a biztosítás bármely módon történő megszűnése vagy megszűntetése esetén a
biztosítási díjjal fedezet biztosítási időszakra esedékes díjat az Üzletfél részére nem téríti vissza.
21.1.3 Amennyiben a biztosítási feltételek másként nem rendelkeznek, ha az Üzletfél Bankszámlája a
biztosítás díjának terhelésére két egymást követő hónapban nem nyújt fedezetet, a biztosítás a
második eredménytelen terhelés napját követő nap nulla órájától külön értesítés nélkül,
automatikusan megszűnik. Amennyiben a biztosítási feltételek másként nem rendelkeznek, ha a
Banki Technikai Hitelszámlán történő Kölcsön visszafizetés esetén a Banki Technikai Hitelszámlára két
egymást követő hónapban nem kerül megfizetésre a biztosítási díj, akkor a biztosítás a második
eredménytelen terhelés napját követő nap nulla órájától külön értesítés nélkül, automatikusan
megszűnik.
21.1.4 A Bank jogosult a biztosítás megszűnését követően az üzletfél Bankszámláját az elmaradt
biztosítási díj(ak) összegével megterhelni, a Banki Technikai Hitelszámlára történő Kölcsön
visszafizetés esetén az elmaradt biztosítási díjakat az Üzletféltől követelni a biztosítási feltételekben
meghatározott elévülési időn belül.
21.1.5 Árfolyamrögzítő hitel esetén a Hitelfedezeti Védelem és CIB Visszafizetési Védelem alapján a
Biztosító által szolgáltatott biztosítási összeg elszámolására vonatkozó szabályok
21.1.5.1
Ha az Üzletfél és a Bank között árfolyamrögzítő hitelre (CIB Árfolyamrögzítő Hitel, CIB
Árfolyamrögzítő Hitel II.) vonatkozó hitelkeret- és kölcsönszerződés jött létre és a Biztosító a
Hitelfedezeti Védelem vagy CIB Visszafizetési Védelem alapján a munkanélküliség vagy
keresőképtelenség biztosítási esemény bekövetkezése miatt a Bank, mint kedvezményezett részére
szolgáltat, a Bank az Üzletféllel a biztosító által kifizetett biztosítási összeggel a rögzített árfolyam
alkalmazási időszaka alatt a következők szerint számol el.
21.1.5.2
A Bank a Biztosító által havonta megfizetett biztosítási összeg egy részét a deviza alapú
kölcsön alapján fizetendő törlesztő-részletbe (továbbiakban Biztosítási összeg I. része), míg a
fennmaradó részét (továbbiakban Biztosítási összeg II. része) a deviza alapú kölcsönszerződés alapján
fennálló Tartozásba számolja el.
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A Biztosítási összeg I. részének összege megegyezik a devizaalapú kölcsönszerződés
alapján rögzített árfolyam alkalmazásával kiszámított havi törlesztő részlet-hányadokkal,
mely összeget a kézhezvételt követően azonnal elszámolja a Bank a havi törlesztőrészletbe.
A Biztosítási összeg II. részének összege megegyezik a biztosító által fizetett biztosítási
összegnek a Biztosítási összeg I-gyel csökkentett összegével, azaz megegyezik a saját
erőből meg nem fizetendő törlesztő részlet-hányadokkal, mely összeget a Bank, mint
ennek az összegnek a kedvezményezettje, a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka
alatt, elkülönítetten tartja nyilván, abból a célból, hogy a deviza alapú kölcsönről szóló
szerződés alapján fennálló Tartozásba elszámolja. A Bank a Biztosítási összeg II.
részével a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának záró időpontjakor csökkenti a
deviza alapú kölcsönről szóló szerződés alapján fennálló Tartozást.
22

A HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

22.1

Alapfeltétel vizsgálat, Igénylőlap benyújtása

A Bank Fedezetlen hitelek esetében a hitelképesség vizsgálat részeként először alapfeltétel
vizsgálatot folytat le, mely során megvizsgálja a hitel és kölcsön igénylésének feltételeit. Az
alapfeltétel vizsgálat során a Bank a Központi Hitelinformációs Rendszerből átvett adatokat, az
Üzletfél által megadott adatokat, az Üzletfél által megadott és annak alátámasztásaként benyújtott
dokumentumban szereplő, vagy a Banknál vezetett számlára érkező jövedelmi adatokat, az Üzletfél
által szóban megadott kölcsönadatokat, illetve a CIB Bankcsoportnál fennálló kölcsöntartozás(ok)
esetén a CIB Bankcsoport nyilvántartásában szereplő adatokat veszi alapul. A pozitív alapfeltétel
vizsgálat a feltétele a hitel igénylésének, így az igénylőlap benyújtásának.
Az Üzletfél az általa aláírt és két tanúval igazolt, valamint hiánytalanul kitöltött, a Bank által kért
mellékletekkel ellátott igénylőlapnak a Bankhoz történő benyújtásával kéri a kölcsönkérelmének vagy
hitelkérelmének elbírálását.
22.2

Hitelbírálat, hitelképességi vizsgálat

A Hitel- vagy Kölcsönszerződés megkötése előtt a Bank a Lakossági Hitelezési Rendeletnek
megfelelően megvizsgálja az Üzletfél hitelképességét és hitelezhetőségét, a hitelnyújtás feltételeit
ellenőrzi, az Üzletfél részére történő hitelezés kockázatát felméri. A Bank a hitelbírálathoz
felhasználja a KHR-ben szereplő adatokat.
22.3

Az Üzletfél kötelezettségei

22.3.1 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, a
hitelbírálati eljárás mielőbbi lezárása érdekében a Bank által meghatározott határidőn belül. Az Adós
köteles gondoskodni arról, hogy az Adóstárs vagy a Biztosítékot Nyújtó is megadjon minden
szükséges adatot és információt, és átadja a szükséges iratokat.
22.3.2 Az Üzletfél felelős azért, hogy a Bank részére általa nyújtott információk pontosak és
helytállóak, és nem vezethetnek a Bank megtévesztésére.
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22.3.3 Ha az Üzletfél a Bank által meghatározott módon és határidőben nem adja át az információkat
és dokumentumokat, a Bank az Üzletfél kérelmének teljesítését megtagadhatja, vagy az Üzletfél
kérésére azt új kérelemként elbírálja a Kondíciós Listában megállapított hitelbírálati díj ismételt
felszámítása mellett.
22.3.4 A lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatban az Üzletfélnek az állami támogatást
szabályozó jogszabályban meghatározott további kötelezettségei vannak. Az Üzletfél kötelessége,
hogy ezeknek a szabályoknak maradéktalanul megfeleljen.
22.4

A hitelbírálat eredménye

22.4.1 Ha a Bank az Üzletfél hitelképességét az átadott adatok és információk, az elvégzett
adósminősítés és fedezetminősítés alapján megfelelőnek ítéli, az Üzletfél hitelkérelmét vagy
kölcsönkérelmét jóváhagyja, ellenkező esetben azt visszautasítja. A Bank a hitelkérelem
jóváhagyásában a Kölcsön/Hitel alacsonyabb összegét is megállapíthatja. A Bank a jogszabályoknak
megfelelően saját hatáskörében állapítja meg az általa kínált különböző Kölcsön/Hitel termékek
nyújtásának feltételeit. Ha az Üzletfél a Bank által meghatározott követelményeknek nem felel meg,
a Bank a Kölcsön/Hitel nyújtását megtagadhatja.
22.4.2 A Bank az Üzletfél hitelképességét a Szerződés időtartama alatt bármikor újra megvizsgálhatja,
e célból az Üzletfél köteles a Bank által meghatározott adatokat, információkat a Bank felhívásában
megjelölt határidőre átadni. A Bank a vizsgálat eredményeképpen a Szerződés módosítását vagy
megszüntetését kezdeményezheti, vagy az Üzletféltől további Biztosíték adását kérheti. Az Üzletfél
szintén kezdeményezheti a Hitel- vagy Kölcsönszerződés módosítását vagy a Hitel összegének
megemelését, ezt azonban a Bank további feltételek teljesülésétől teheti függővé.
22.5

Egyedi Szerződés megkötése

A hitelkérelem vagy kölcsönkérelem jóváhagyását követően a Hitel rendelkezésre bocsátásához
és/vagy a Kölcsön folyósításához az Egyedi Szerződés létrejötte szükséges.
22.6

Elállás és felmondás

22.6.1 A 2010. március 1. napját követően kötött Szerződés esetén az Üzletfél a Hitel- és
Kölcsönszerződés megkötését követő 14 napon belül, folyósítást megelőzően indoklás nélküli elállhat
a Szerződéstől. Folyósítást követően ugyanennyi időn belül (vagyis a Szerződés megkötésétől
számított 14 napon belül) díjmentesen felmondhatja a Szerződést.
22.6.2 Az elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozatot írásban a szerződéskötést követő 14. napig az
Üzletfélnek el kell küldenie (postai úton történő kézbesítés esetén postára kell adnia) vagy
személyesen történő nyilatkozattétel során át kell adnia a Bank részére.
22.6.3 Az Üzletfél az elállásról/felmondásról szóló nyilatkozatának elküldését követően
haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül köteles a Kölcsön igénybevett összegét és a fizetés
időpontjáig felszámítható, a Szerződés szerint megállapított kamatot és jelzáloglevéllel finanszírozott
Kölcsönszerződés esetén pedig a lejárat előtti visszafizetéssel járó költségeket is teljes mértékben
megfizetni a Bank részére.
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22.7

A Kölcsön folyósítása

22.7.1 A folyósításra vonatkozóan a Bank feltételeket határozhat meg.
22.7.2 A Kölcsön folyósítása során annak összegét a Bank jóváírja az Üzletfélnek a Szerződésben erre
a célra megjelölt Bankszámlán.
22.8

Ellenérték

22.8.1 Kamat
22.8.1.1

Az Üzletfél a Kölcsön összege után köteles kamatot fizetni.

22.8.1.2
Az Üzletfél köteles a kamatot a Szerződésben meghatározott módon és esedékességkor
megfizetni.
22.8.2 Egyes díj-, jutalék- és költségtípusok:
22.8.2.1
Az Üzletfél a Bank részére a Bank Szerződésben, így az annak részét képező Kondíciós
Listában meghatározott típusú és összegű díjat, költséget valamint a Szerződés típusától és
tartalmától függően jutalékot köteles fizetni.
22.9

A Kölcsön visszafizetése

22.9.1 Az Üzletfél köteles a Kölcsön tőkeösszegét és járulékait a Bank által meghatározott módon, a
Szerződésnek megfelelően (i) egy összegben vagy (ii) törlesztőrészletekben megfizetni. A Kölcsön
visszafizetése – kivéve, ha a Szerződés másképpen rendelkezik, és olyan hitel-és kölcsönszerződések
esetén, amikor a Kölcsön visszafizetése a Banki Technikai Hitelszámlán történik – úgy történik, hogy a
Bank a Kölcsön összegével a fizetés esedékességének napján megterheli az Üzletfél nála vezetett
Bankszámláját. Ebben az esetben a Kölcsön visszafizetéséhez szükséges fedezet fenti számlán történő
elhelyezéséről az Üzletfél köteles időben gondoskodni.
22.9.2 A Bank a törlesztés biztosítása érdekében jogosult az esedékes törlesztőrészletet a
Bankszámlán, az esedékesség napján 0.00-tól zárolni. A Zárolt Összeg meghatározott célra
elkülönített pénzeszközként az Üzletfél rendelkezése alól kikerül. A zárolás az Üzletfélnek a
Bankszámla egyenlege alapján fennálló kamatjogosultságát nem érinti. Amennyiben a zárolás olyan
Bankszámlán történik, amelyen nem áll rendelkezésre egyenleg, a zárolás az Üzletfélnek a
Bankszámlára beérkező tételek feletti rendelkezési jogát korlátozza a Zárolt Összeg határáig.
22.9.3 A zárolást a Bank a Bankszámlán a zárolás időpontjában irányadó árfolyamon végzi, a Zárolt
Összeg törlesztésre fordítása a nap végi terhelésre irányadó árfolyamon történik. A terheléssel a
zárolás megszűnik, de amennyiben a Zárolt Összeg a napi árfolyammozgások következtében a
terhelési követelésre nem nyújt fedezetet, a Bank jogosult a terhelést követően fennmaradt
követelését ismételten zárolni. A Zárolt Összeg terhelésen felüli része felett a terhelést követően az
Üzletfél ismét szabadon rendelkezhet.
22.9.4 Fogyasztóval kötött, ingatlanfedezettel nem biztosított Hitel- és Kölcsönszerződések esetén,
ha az Üzletfél a Kölcsönt és kamatát időszakonkénti egyenlő törlesztőrészlet formájában fizeti meg,
akkor az első törlesztőrészlet összegét és esedékességét a Bank a 2010. június 11. napját megelőzően
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kötött ingatlanfedezettel nem biztosított Hitel- és Kölcsönszerződések esetén Igénylőlap
visszaigazolásában (Visszaigazoló Levélben)/ előzőekben meg nem határozott szerződések esetében
a Hitel/kölcsönszerződésben állapítja meg. A Kölcsönnek és kamatának utolsó törlesztőrészletét a
Bank a Kölcsön lejáratát megelőzően számítja ki, és annak mértékéről az esedékesség előtt 10 nappal
értesíti az Üzletfelet. Az utolsó törlesztőrészlet összege eltérhet az utolsó Kamatperiódusra
megállapított törlesztőrészletek összegétől.
22.10 Biztosíték
22.10.1
A Bank az Üzletfél Kölcsön/Hitel kérelmének jóváhagyását a Bank által megfelelőnek
tartott Biztosíték adásához kötheti. A Bank nem fogadhat el olyan Biztosítékot, melynek fedezetkénti
elfogadását jogszabály nem engedi meg.
22.10.2
A Bank jogosult az Üzletfél felhatalmazása alapján az Üzletfél Kölcsön/Hitel kérelméhez
kapcsolódóan az Üzletfél által felajánlott Biztosíték Ingatlan értékelése céljából a Bank által kijelölt,
és értékbecslés elvégzésére jogosultsággal rendelkező Megbízott Értékbecslőt kiválasztani és
fedezetminősítési eljárás keretei között megbízni Amennyiben a Bank és az Üzletfél ettől eltérően
nem rendelkezik a fedezetminősítési eljárás díját az Üzletfél viseli.
22.11 A Kölcsön átváltása
Amennyiben az Üzletfél a Kölcsön forintra történő átváltását kezdeményezi, az átváltás napjától a
Szerződésre a Kölcsön típusának megfelelő forintkölcsön mindenkori hatályos Kondíciós Listájában
meghirdetett kamat-, költség- és díjtételek irányadóak. A kölcsöntartozás forintra történő
átszámítása – az Egyedi Szerződés eltérő rendelkezése hiányában - devizaeladási árfolyamon
történik.
22.12 A Kölcsön futamidejének meghosszabbítása
Az Üzletfél kérheti a Kölcsön futamidejének meghosszabbítását, amennyiben ez irányú kérését
legkésőbb tíz Banki Nappal a Kölcsön lejárata előtt írásban közli a Bankkal. A Bank a kérelmet a
Szerződést érintő körülmények figyelembevételével (például Üzletfél teljesítési szándéka,
együttműködése, KHR-be való bekerülése, illetve abban szereplése, a Biztosíték értéke, illetve annak
változása, az Üzletfél jövedelmi-vagyoni helyzete) elbírálja azzal, hogy jelzáloghitel esetén,
amennyiben a szerződése alapján fennálló kötelezettsége teljesítésével a fogyasztó legalább
kilencven napos késedelemben van, a fogyasztó a futamidő alatt egy alkalommal írásban
kezdeményezheti a futamidő meghosszabbítását legfeljebb öt évvel, és az ilyen feltételek mellett
előterjesztett kérelmet a Bank csak alapos okkal utasíthat el. A bírálat eredményéről a Bank írásban
tájékoztatja az Üzletfelet.
22.13 Előtörlesztés
22.13.1
Ha az Üzletfél az előtörlesztés lehetőségével kíván élni, a Bank - amennyiben a Hitelvagy Kölcsönszerződés, jogszabály vagy a Hitel-vagy Kölcsönszerződésre irányadó Különös
Üzletszabályzat eltérően nem rendelkezik - jogosult a Kondíciós Listában közzétett mértékű költséget
vagy díjat felszámítani.
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22.13.2
Az Üzletfél az előtörlesztési értesítésének a Bankhoz történő eljuttatásával egyidejűleg
nyilatkozhat arról is, hogy az előtörlesztést követően fennmaradó Kölcsönt és kamatát az
előtörlesztést közvetlenül megelőzően érvényes havi törlesztőrészletek változatlanul tartása és a
futamidő esetleges lerövidülése mellett fizeti meg a fizetés esedékességekor.
22.13.3
Hitel- vagy Kölcsönszerződés vonatkozásában a Fogyasztó előtörlesztése esetén a Bank
csökkenti a Hitel teljes díját az előtörlesztett részlet vonatkozásában a szerződés eredeti lejárata
szerint fennmaradó időtartamra vonatkozó hitelkamattal, és hitelkamaton kívüli minden egyéb
vonatkozó ellenértékkel.
22.13.4
Ha az előtörlesztett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elegendő, azt amennyiben a Hitel- vagy Kölcsönszerződés, vagy a Hitel-vagy Kölcsönszerződésre irányadó Különös
Üzletszabályzat eltérően nem rendelkezik - elsősorban a költségekre, majd a kamatokra és végül a
főtartozásra számolja el a Bank.
22.14 Kapcsolat más hitelintézettel
Az Üzletfél kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul bejelenti a Banknak, ha más
hitelintézetnél a Bank zálogjogával terhelt ingatlan fedezetre kölcsönt kíván felvenni, mely Kölcsön
felvételéhez a Bank előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Az Üzletfél vállalja, hogy más
hitelintézettől kölcsönt a fentieknek megfelelően kizárólag a Bank előzetes írásbeli hozzájárulásával
igényel.
22.15 Az Üzletfél egyéb kötelezettségei
22.15.1
Az Üzletfél a Bank kérésére bármikor köteles megadni minden adatot, információt, és
rendelkezésre bocsátani a Bank által igényelt dokumentumokat. Az Üzletfél köteles gondoskodni
arról, hogy az Adóstárs, kezes vagy a Biztosítékot nyújtó harmadik személy is megadjon minden
szükséges adatot és információt, és átadja a szükséges iratokat.
22.15.2
Az Üzletfél köteles a Bankot minden olyan tényről, adatról, körülményről – annak
felmerülését követően haladéktalanul – tájékoztatni, amely a Kölcsön visszafizetését, vagy a
Biztosíték állapotát, vagy érvényesíthetőségét befolyásolhatja.
22.16 A CIB Bank Zrt. mint az Inter-Európa Bank Zrt. jogelődje és a Fogyasztónak minősülő
Üzletfelek között létrejött hitel- és kölcsönszerződéseket szabályozó általános szerződési
feltételekre vonatkozó speciális rendelkezések:
22.16.1
Az Inter-Európa Bank Zrt. (a továbbiakban: a „Jogelőd Bank”) és a Fogyasztónak
minősülő Üzletfelek között létrejött hitel- és kölcsönszerződések vonatkozásában a „Hitel és
kockázatvállalási Általános Szerződési Feltételek Magánszemély Üzletfelek részére” elnevezésű
általános szerződési feltételek rendelkezéseit a továbbiakban a LÜSZ, és az annak mellékletét képező,
az adott hitel- és kölcsönszerződésre irányadó Különös Üzletszabályzat tartalmazza.
22.16.2
Ahol a Jogelőd Bank által a Fogyasztónak minősülő Üzletfelekkel kötött hitel- és
kölcsönszerződések a „Hitel-Betét Üzletszabályzatra”, a „Hitel és Kockázatvállalási Üzletszabályzatra”
vagy a „Hitel és kockázatvállalási Üzletszabályzat Magánszemély Ügyfelek részére” hivatkoznak, ott a
továbbiakban a LÜSZ-t és a vonatkozó Különös Üzletszabályzatot kell érteni.
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22.17 Árfolyam
22.17.1
A Bank a devizában nyilvántartott, vagy devizában nyújtott, és forintban törlesztett, a
2004. május 1. és 2014. július 26. között kötött, ingatlanfedezettel nem biztosított fogyasztói
kölcsönszerződések esetén a 2014. július 26-át követően teljesítendő törlesztőrészlet, valamint a
devizában megállapított bármilyen költség, díj vagy jutalék forintban meghatározott összegének
kiszámítása során a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamát alkalmazza. Amennyiben a
Bankszámla terhelésének időpontjában a Magyar Nemzeti Bank még nem tette közzé az adott napra
vonatkozó hivatalos deviza árfolyamát, úgy a Bank a teljesítendő törlesztőrészlet, valamint a
devizában megállapított bármilyen költség, díj vagy jutalék forintban meghatározott összegének
kiszámítása során a Magyar Nemzeti Bank által legutoljára közzétett hivatalos deviza árfolyamot
alkalmazza.
22.17.2
A Bank a devizában nyilvántartott, vagy devizában nyújtott, és forintban törlesztett,
ingatlanfedezettel biztosított fogyasztói hitel-és kölcsönszerződések esetén a teljesítendő
törlesztőrészlet, valamint a devizában megállapított bármilyen költség, díj vagy jutalék forintban
meghatározott összegének kiszámítása során a Bank által a magánszemélyekre vonatkozóan
meghirdetett, a kölcsön pénznemének megfelelő deviza-középárfolyamot alkalmazza.
22.18 Kimutatás kérés egyedi ügyletekről
Az Üzletfél- a Kondíciós Listában meghatározott díj megfizetése mellett- a kérést megelőző öt évben
végrehajtott egyedi ügyletekről kimutatást kérhet. Az ilyen kimutatást a Bank legkésőbb 90 napon
belül az Üzletfélnek írásban megküldi.
22.19 A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi
határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. (Kúria
törvény) törvényben rögzített elszámolásra vonatkozó rendelkezésekről szóló 2014. XL.
Törvénnyel (Elszámolási törvény) kapcsolatos rendelkezések
22.19.1
A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó
jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. (Kúria
törvény.) törvény hatálya alá tartozó fogyasztói kölcsönszerződések esetében az árfolyamrésből
származó túlfizetést és az egyoldalú szerződésmódosításból származó túlfizetést a Bank deviza alapú
és deviza hitel-, és kölcsönszerződés esetén 2015. február 1-i elszámolási fordulónappal, forint alapú
hitel- és kölcsönszerződés esetén az 2015. június 30-i fordulónappal végzi el.
Fogyasztói kölcsönszerződésnek minősül a Bank és a fogyasztó között létrejött deviza alapú
(devizában nyilvántartott vagy nyújtott és forintban törlesztett) vagy a forint alapú vagy a
deviza alapúnak nem minősülő deviza hitel-, vagy kölcsönszerződés, ha annak részévé vált
árfolyamrésre vonatkozó rendelkezés vagy tisztességtelen egyoldalú kamatemelést,
költségemelést, díjemelést lehető tevő szerződéses kikötés.
Árfolyamrésre vonatkozó rendelkezés: olyan kikötés, amely szerint a Bank a kölcsön
folyósítására a vételi, a tartozás törlesztésére az eladási vagy egyébként a folyósításkor
meghatározott árfolyamtól eltérő típusú árfolyam alkalmazását rendeli.
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22.19.2
A Bankot elszámolási kötelezettség a 2004. május 1. és 2014. július 26. között létrejött és
meg nem szűnt és 2009. július 26. napját követően megszűnt kölcsönszerződések tekintetében
terheli elszámolási kötelezettség.
A 2009. július 26. napján vagy azt megelőzően megszűnt szerződések tekintetében a
Bankot akkor terheli az elszámolási kötelezettség, ha tudomása van arról, hogy a követelés
nem évült el.
A Banknak - a 2009. július 26. napján vagy azt megelőzően megszűnt szerződés
tekintetében – a fogyasztó kérésére el kell számolnia, ha a fogyasztó igazolja, hogy a Bank
engedményezett követelését vele szemben egy elszámolásra nem köteles pénzügyi
intézmény (a továbbiakban: követeléskezelő) érvényesíti.
A Banknak akkor is el kell számolnia a fogyasztóval, ha az Üzletfél állítja és a Bank nem
vitatja, hogy a fogyasztó Elszámolási törvényből eredő követelése nem évült el, vagy az el
nem évülés tényét bíróság jogerős ítélete megállapította.

22.19.3
Az elszámolást deviza alapú hitel-, és kölcsönszerződések esetében a Bank 2015. március
1. és 2015. április 30. között,deviza hitel-, és kölcsönszerződés esetében továbbá forint alapú hitel-,
és kölcsönszerződés esetében 2015. augusztus 1. és 2015. szeptember 30. között vagy, ha a polgári
peres eljárás bejezésére 2015. augusztus 1. után kerül sor, akkor a polgári peres eljárás befejezésétől
számított 60 napon belül küldi meg az Üzletfelei részére
22.19.4
Ha a fogyasztói kölcsönszerződésben a fogyasztó személyében változás következett be, a
Bankot az elszámolási kötelezettség az elszámolás időpontjában vele szerződéses viszonyban álló
Üzletféllel szemben terheli.
22.19.5
A Bank elszámolási kötelezettségét nem érinti, ha az elszámolás tárgyát képező
fogyasztói kölcsönszerződésből eredő követelésekkel összefüggésben a bíróság jogerős ítéletet
hozott, kivéve, ha a jogerős ítélet azt állapította meg, hogy a szerződés egésze érvénytelen, és azt a
bíróság nem nyilvánította érvényessé vagy a határozathozatalig terjedő időre hatályossá.
22.19.6
A fogyasztói követelés alapján keletkező fizetési kötelezettség teljesítéséért a Bankkal
egyetemlegesen felel a fogyasztóval szemben az a pénzügyi intézmény is, amely nem elszámolásra
kötelezett, de a fogyasztói kölcsönszerződésre tekintettel alapított önálló zálogjog jogosultja.
22.19.7
Ha a Bank a fogyasztóval szembeni követelését a szerződés megszűnését követően
követeléskezelőre engedményezte, a Banknak az elszámolást a követelés engedményezésének
időpontjával kell elkészítenie.
Az elszámolásból eredő jogai érvényesítéséhez a fogyasztó a követeléskezelőtől
igényelheti, hogy a követeléskezelő a fogyasztóval szemben fennálló követelésével
számoljon el.
Ha az elszámolás eredményeként a követeléskezelő tartozik a fogyasztónak, annak
kifizetésére a követeléskezelő köteles, azonban az így kifizetett összeg megtérítését
igényelheti a Banktól.
Az elszámolással kapcsolatos minden költség a Bankot terheli.
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22.19.8
A Bank az Elszámolási törvényben meghatározott kötelezettségeinek teljesítéséhez
kapcsolódóan külön költséget és díjat nem számolhat fel. A Bank Elszámolási törvényben
meghatározott kötelezettségeinek teljesítése a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló
2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául
nem szolgálhat.
22.19.9

Az elszámolás eltérő szabályai a végtörlesztett fogyasztói kölcsönszerződés esetén

22.19.9.1 Ha a fogyasztói kölcsönszerződés teljesítésére irányuló kötelezettség a hitelintézetekről
és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 200/B. §-ában foglaltak szerinti
végtörlesztés következtében szűnt meg, a Banknak a fogyasztóval, a fogyasztó alábbiak szerint
bejelentett kérésére – arra figyelemmel, hogy a fogyasztói követelés összegéből jogosult a Bank
levonni az adott időszakban nyújtott kedvezményt, a kedvezmény időpontját is figyelemmel - el kell
számolnia.
22.19.9.2 Az előző bekezdés szerinti elszámolás eredménye a fogyasztó részéről nem keletkeztet
fizetési kötelezettséget.
22.19.9.3 A fogyasztó 2015. március 1. napja és március 31. napja között kérheti a Bankot, hogy a
részére készítsen elszámolást. A fogyasztó az elszámolást 10 000 forintos díj ellenében kérheti. Ha az
elszámolás eredményeként az állapítható meg, hogy a fogyasztó javára a Bankknak fizetési
kötelezettsége áll fenn, a Banknak a 10 000 forintos díjat a fogyasztó részére vissza kell térítenie. Ha a
fogyasztó a végtörlesztés érdekében forint alapú fogyasztói kölcsönszerződést kötött, nem kell
megfizetnie a 10 000 forintos díjat, feltéve hogy a forint alapú fogyasztói kölcsönszerződést a Bankkal
vagy más pénzügyi intézménnyel kötötte, és a fogyasztó igazolja, hogy a forint alapú fogyasztói
kölcsönszerződés megkötésére a végtörlesztés érdekében került sor.
22.19.10
Az elszámolás eltérő szabályai a Nemzeti Eszközkezelőnek vételre felajánlott
lakóingatlanokkal érintett fogyasztói kölcsönszerződés esetén
22.19.10.1 Ha a Nemzeti Eszközkezelő a fogyasztó által felajánlott lakóingatlant a Bank elszámolási
kötelezettségének teljesítése előtt megvásárolta, a Banknak nem kell a fogyasztóval elszámolnia.
22.19.11
esetén

Az elszámolás eltérő szabályai az árfolyamgáttal érintett fogyasztói kölcsönszerződés

22.19.11.1 A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok
kényszerértékesítésének rendjéről szóló törvény alapján rögzített árfolyam alkalmazásának
időszakától kezdődően a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés esetében a fogyasztói
követelést - az esedékessé vált és lejárt tartozások elszámolását követően – a Bank elsősorban a
gyűjtőszámlahitel terhére és annak fennmaradó részét azon devizakölcsön terhére számolja el,
amelyhez a gyűjtőszámlahitel kapcsolódik. A devizában meghatározott fogyasztói követelésnek azt a
részét, amely a gyűjtőszámlahitel terhére került elszámolásra, az MNB rendeletében meghatározott
időpont szerint érvényes, Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos árfolyamon kell forintra
átszámítani.
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22.19.11.2 A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok
kényszerértékesítésének rendjéről szóló törvény alapján az állam által megtérített mentesített
követelésrész 50%-ával megegyező összeg kedvezménynek minősül.
22.19.11.3 Elszámolás során a Bank a gyűjtőszámlahitelhez kapcsolódóan adott kedvezményt csak
azt követően érvényesítheti, hogy a fogyasztói követelést a gyűjtőszámlahitel terhére már nem lehet
elszámolni.
22.19.12
Az elszámolás eltérő szabályai az áthidaló kölcsönnel érintett fogyasztói
kölcsönszerződés esetén
22.19.12.1 A lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről szóló 2009. évi IV.
törvény alapján az áthidaló kölcsön terhére teljesített törlesztőrészletek tekintetében és azok
megfizetésének időszaka alatt az kedvezményes időszak lejártát követően elvégzett elszámolás
során, a fogyasztói követelést az esedékessé vált és lejárt tartozások elszámolását, gyűjtőszámlahitel
esetén az ennek terhére történő elszámolását követően elsősorban az áthidaló kölcsön, ennek
fennmaradó részét pedig azon devizakölcsön terhére kell elszámolni, amelyhez az áthidaló kölcsön
kapcsolódik.
22.19.12.2 A devizában meghatározott fogyasztói követelésnek azt a részét, amely az áthidaló
kölcsön terhére számolandó el, az MNB rendeletében meghatározott időpontban érvényes, Magyar
Nemzeti Bank által közzétett hivatalos árfolyamon kell forintra átszámítani.
22.19.13

Az elszámolási kötelezettség teljesítésének határideje

22.19.13.1 A deviza alapú (devizában nyilvántartott vagy devizában nyújtott és forintban
törlesztett) hitel- vagy kölcsönszerződés, pénzügyi lízingszerződés esetén a Banknak az elszámolást
2015. március 1. napja és 2015. április 30. napja között kell a fogyasztó részére megküldenie. Ha a
2014. évi XXXVIII. törvény alapján (Bank által a fogyasztói kölcsönszerződések részévé való azon
általános szerződési feltételek és egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltételek részét képező
egyoldalú szerződésmódosítási kikötés tisztességtelenségének vélelmének megdöntése miatt)
indított polgári peres eljárás befejezésére 2015. március 1. napja után kerül sor, az elszámolás
megküldésének véghatárideje a polgári peres eljárás befejezésétől számított hatvanadik nap.
22.19.13.2 A forint alapú, továbbá deviza alapúnak nem minősülő deviza hitel- vagy
kölcsönszerződés esetén a Banknak az elszámolást 2015. augusztus 1. napja és 2015. szeptember 30.
napja között kell a fogyasztó részére megküldenie. Ha a Bank vagy a Felügyelet által a fogyasztói
kölcsönszerződések részévé való azon általános szerződési feltételek és egyedileg meg nem tárgyalt
szerződési feltételek részét képező egyoldalú szerződésmódosítási kikötés tisztességtelenségének
vélelmének megdöntése vagy megállapítása miatt indított polgári peres eljárás befejezésére 2015.
augusztus 1. napja után kerül sor, az elszámolás megküldésének véghatárideje a polgári peres eljárás
befejezésétől számított hatvanadik nap.
22.19.13.3 A Banknak a végtörlesztett fogyasztói kölcsönszerződés esetében, ha a fogyasztó kérte,
akkor a fogyasztónak 2015. november 30-áig kell megküldenie az elszámolást.
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22.19.13.4 E pontok alkalmazásában a polgári peres eljárás befejezésének időpontja a bíróság
eljárást befejező határozata jogerőre emelkedésének napja, ha felülvizsgálati kérelem
előterjesztésére került sor, a felülvizsgálati eljárás során hozott, eljárást befejező határozat
közlésének napja.
22.19.13.5 A követeléskezelő az elszámolást a fogyasztó erre irányuló igényének benyújtásától
számított 30 napon belül köteles elvégezni.
22.19.14

Az elszámolás és az elszámolás közlése

22.19.14.1 Ha a fogyasztó lakóhelye a fogyasztói kölcsönszerződésben megjelölttől vagy a fogyasztó
által utoljára bejelentett lakóhelytől eltér, a fogyasztónak be kell jelentenie az új lakóhelyét a
Banknak. Lakóhelyként azt a címet kell bejelenteni, amelyre a fogyasztó a pénzügyi intézmény
küldeményeit várja.
22.19.14.2 Az elszámolást a Bank a fogyasztó részére, annak fogyasztói kölcsönszerződésben
megjelölt, illetve az előző pont szerint bejelentett címére küldi meg tértivevényes levélben. A
megküldés időpontjának az elszámolás postára adásának időpontját kell tekinteni.
22.19.14.3 Az elszámolást az 58/2014 (XII.17.) számú MNB rendeletben meghatározott tartalommal
és formában készíti el a Bank.
22.19.14.4 Ha a Bank valamennyi érintett fogyasztó számára megküldte az elszámolást, ennek
tényét 15 napon belül az internetes honlapján közzéteszi és azt egyidejűleg valamennyi
bankfiókjában kifüggeszti. Ha a pénzügyi intézménynek eltérő időpontokban kell elszámolnia a
fogyasztóval, a közzétételt Az elszámolási kötelezettség teljesítése pontban meghatározott időpontok
szerinti csoportosításban kell megtennie, azt követően, hogy az egyes csoportokban valamennyi
elszámolás megtörtént vagy nem kell elszámolni. Akkor is beáll a Bank közzétételi kötelezettsége, ha
a fogyasztó helyébe lépő örökös személye bizonytalan, ezért számára az elszámolás megküldésére
nem került sor, de a többi érintett fogyasztó számára megküldésre került az elszámolás.
22.19.14.5 Ha a pénzügyi intézmény bármely adós, kezes vagy zálogkötelezett részére az
elszámolást nem köteles közvetlenül megküldeni, az adós, a kezes vagy a zálogkötelezett kérheti,
hogy részére az elszámolás másolatát a pénzügyi intézmény tájékoztatásul küldje meg. Ha a pénzügyi
intézmény bármely adós, kezes vagy zálogkötelezett részére az elszámolást nem köteles közvetlenül
megküldeni, az adós, a kezes vagy a zálogkötelezett kérheti, hogy részére az elszámolás másolatát a
pénzügyi intézmény tájékoztatásul küldje meg. Ha a másolatra jogosult személy jogosult az
elszámolás vitatására és a pénzügyi intézmény nem készített elszámolást, az elszámolás vitatására
jogosult a fogyasztóra irányadó szabályok szerint követelheti elszámolás készítését. Az a másolatra
jogosult személy jogosult az elszámolás vitatására, aki az elszámoláson címzettként nem szerepelt, de
a szerződésben hitelfelvevőként szerződő fél. Az elszámolást a másolatra jogosult személy
vonatkozásában is abban az időpontban kell kézbesítettnek tekinteni, amely időpontban az az
elszámoláson címzettként megjelölt számára kézbesítettnek tekintendő.
Ha a másolatra jogosult személy jogosult az elszámolás vitatására, a másolat
megküldése iránti igény bejelentése a másolatra jogosult tekintetében nem módosítja a
panasz benyújtásának a 22.19.15.1. pontban meghatározott határidejét. Ha a másolatra
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jogosult az elszámolást vitatja, a pénzügyi intézmény, a Pénzügyi Békéltető Testület és a
bíróság előtti eljárás során a másolatra jogosult esetében a fogyasztóra vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
A másolatra jogosult személy a másolat iránti kérelmét legkésőbb a 22.19.14.4. pont
szerinti honlapon történő közzétételt követő 30 napon belül terjesztheti elő.

22.19.14.6 Ha 2014. november 1. előtt a fogyasztói kölcsönszerződés teljesítésére irányuló
kötelezettség megszűnt, és az elszámolás alapján a Banknak fizetési kötelezettsége keletkezik a
fogyasztó javára, a fogyasztónak be kell jelentenie azt a fizetési számlaszámot, amelyre az
elszámolásban szereplő összeg utalását kéri vagy közölnie kell, hogy az összeget a bankfiókban
történő készpénzfizetés útján veszi át. Ha a fogyasztó a Banknál fizetési számlával rendelkezik, a
javára fizetendő összeget e fizetési számlán írja jóvá a Bank. Ha a fogyasztó a Banknál több fizetési
számlával rendelkezik, úgy a Bank a fizetendő összeget a fogyasztó számára legkedvezőbb
kondíciókkal vezetett fizetési számlán írja jóvá.
22.19.14.7 A Bank a fizetési számlaszám bejelentésétől illetve az elszámolás megküldésétől
számított 15 napon belül intézkedik az átutalás illetve a jóváírás iránt.
22.19.14.8 Ha az elszámolás a fogyasztói kölcsönszerződésben, illetve a fogyasztó által bejelentett
lakóhelyről „cím nem azonosítható”, „címzett ismeretlen”, „nem kereste”, „átvételt megtagadta”,
„elköltözött”, „kézbesítés akadályozott” vagy „bejelentve: meghalt” jelzéssel érkezik vissza vagy a
22.19.15.6. pont szerinti bejelentést 30 napon belül nem teszi meg, a fogyasztót megillető összeget a
Bank elkülönített számlán - a polgári jog kötelmekre vonatkozó általános szabályai szerint elévülő
követelésként - kezeli. A Bank az elkülönített számlán történő kezeléshez kapcsolódóan kezelési
költséget nem számít fel, és a fogyasztó kamatot nem igényelhet.
22.19.15

Az elszámolás felülvizsgálata

22.19.15.1 Ha a fogyasztó a Bank által a számára megküldött elszámolást vitatja - a következő
pontba foglalt kivétellel -, az elszámolás kézbesítésétől számított 30 napon belül panasszal élhet a
Bank felé. Ha a fogyasztó a panasz benyújtásában akadályozva volt, a panaszt az akadály
megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a panasz benyújtására nyitva álló határidőt
követő 90 napig terjesztheti elő.
22.19.15.2 Ha az elszámolás a fogyasztói kölcsönszerződésben, illetve a fogyasztó által bejelentett
lakóhelyről „cím nem azonosítható”, „címzett ismeretlen”, „nem kereste”, „átvételt megtagadta”,
„elköltözött”, „kézbesítés akadályozott” vagy „bejelentve: meghalt” jelzéssel érkezik vissza, a panasz
az elszámolásról való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül, ha a fogyasztó a panasz
benyújtásában akadályozva van, az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül, de - amikor a
közzétételre 2015. december 31. követően kerül sor és amikor a fogyasztó helyébe örökös lép esetét
ide nem értve - legkésőbb 2015. december 31. napjáig terjeszthető elő.
22.19.15.3 A tudomásszerzés időpontja
22.19.15.3.1 ha nem kereste jelzéssel érkezik vissza: a kézbesítés megkísérlését követő 10.
munkanap,
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22.19.15.3.2 ha „átvételt megtagadta” jelzéssel érkezik vissza: a kézbesítés megkísérlésének napja,
22.19.15.3.3 ha „cím nem azonosítható”, „címzett ismeretlen”, „elköltözött”, „kézbesítés
akadályozott” vagy „bejelentve: meghalt” jelzéssel érkezik vissza: az elszámolás valamennyi fogyasztó
részére történő megküldéséről szóló közzététel honlapon történő közzétételt követő harmincadik
nap.
22.19.15.4 Ha az elszámolás valamennyi fogyasztó részére történő megküldéséről szóló közzététel
honlapon történő közzétételre 2015. december 31. napját követő időpontban kerül sor, a panasz
legkésőbb a honlapon történő közzétételt követő hatvan napon belül terjeszthető elő.
22.19.15.5 Ha panasz előterjesztésére nem kerül sor, úgy kell tekintetni, hogy az elszámolásban
foglaltakat a fogyasztó elfogadja. Ezt követően az elszámolás nem vitatható.
22.19.15.6 Ha a Bank a fogyasztóval nem számolt el, és a fogyasztó álláspontja szerint a Banknak
vele szemben a Kúria törvény, illetve az Elszámolási törvény alapján elszámolási kötelezettsége áll
fenn, panasszal élhet a Bank felé. A panaszt legkésőbb az elszámolás valamennyi fogyasztó részére
történő megküldéséről szóló közzététel honlapon történő közzétételt követő 60 napon belül, ha a
fogyasztó a panasz benyújtásában akadályozva van, az akadály megszűnésétől számított 30 napon
belül, de - amikor a közzétételre 2015. december 31. követően kerül sor és amikor a fogyasztó
helyébe örökös lép esetét ide nem értve - legkésőbb 2015. december 31. napjáig terjesztheti elő.
22.19.15.7 Ha az elszámolás valamennyi fogyasztó részére történő megküldéséről szóló közzététel
honlapon történő közzétételre 2015. december 31. napját követő időpontban kerül sor, a panasz
legkésőbb a honlapon történő közzétételt követő 60 napon belül terjeszthető elő.
22.19.15.8 A panasz előterjesztésére és annak elintézésére - a jelen és a következő pontban foglalt
eltérésekkel - a jelen LÜSZ panaszkezelésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
22.19.15.8.1 Ha az elszámolás vitatására jogosult olyan elszámolás miatt nyújt be panaszt a Bankhoz,
amely miatt a Bank panaszeljárása már folyamatban van, akkor a Banknak a panaszokat együtt kell
elintéznie. A panasz elintézésére nyitva álló határidőt a később érkezett panasz beérkezésétől kell
számítani.
22.19.15.8.2 Ha az elszámolás vitatására jogosult olyan elszámolás miatt nyújt be panaszt a Bankhoz,
amely miatt a Pénzügyi Békéltető Testület vagy a bíróság eljárása már folyamatban van, a Banknak
erről legkésőbb 8 napon belül tájékoztatnia kell a Pénzügyi Békéltető Testületet vagy a bíróságot.
22.19.15.8.3 Az elszámolás nem vitatható olyan okból, amelyet a Pénzügyi Békéltető Testület vagy a
bíróság már jogerősen elbírált.
22.19.15.8.4 Ha az elszámolás vitatására jogosult ugyanazon okból nyújt be panaszt, amely okból már
más az adott elszámolást vitatta, a Banknak álláspontja közlésekor elegendő korábbi álláspontjáról,
ha pedig a panaszt orvosolta, akkor - az új elszámolás másolatának egyidejű megküldésével - erről az
elszámolás vitatására jogosult részére tájékoztatást adnia. Ha az elszámolást olyan okból vitatják,
amelyet a bíróság már jogerősen elbírált, a Banknak erről is tájékoztatást kell adnia.
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22.19.15.9 A Hpt. 288. § (8) bekezdése nem alkalmazható; a panasz elutasítása esetén a
fogyasztónak - ha a panaszban foglaltakat továbbra is fenntartja - a Bank álláspontjának
kézbesítésétől számított 30 napon belül a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kell kezdeményeznie.
Ha a kérelem benyújtásában akadályozva volt, akkor az akadály megszűnésétől számított 30 napon
belül, de legkésőbb a kézbesítéstől számított 6 hónapon belül kell az eljárást kezdeményezni. Erről a
Bank a válaszában tájékoztatja a fogyasztót, és megadja a Pénzügyi Békéltető Testület levelezési
címét.
22.19.15.10 A panaszt kizárólag írásban lehet előterjeszteni és azt a Bank az annak beérkezését
követő 60 napon belül köteles megválaszolni.
22.19.15.11 A Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának kezdeményezésekor a fogyasztó kérelmének
tartalmaznia kell az arra irányuló határozott kérelmet is, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület állapítsa
meg, hogy
22.19.15.11.1
az elszámolás az általa megjelölt helytelen adatot, illetve számítási hibát
tartalmazza, és állapítsa meg a helyes elszámolást, továbbá kötelezze a pénzügyi intézményt annak
végrehajtására vagy
22.19.15.11.2
a panasz nem volt elkésett és így a panasz elutasításának nem volt helye, ezért a
pénzügyi intézmény a panaszeljárás keretében a panasszal érdemben köteles foglalkozni és a
panaszeljárást az arra irányadó szabályok szerint lefolytatni vagy
22.19.15.11.3
a pénzügyi intézménynek vele szemben az elszámolási kötelezettsége a Kúria
törvény, illetve az Elszámolási törvény szerint fennáll, és kötelezze az elszámolásra.
22.19.15.12 A kérelemben be kell mutatni
22.19.15.12.1

22.19.16.11.1. esetben a helytelen adatot, illetve számítási hibát és annak okát is,

22.19.15.12.2

22.19.16.11.2. esetben annak indokát, hogy a panasz miért nem volt elkésett,

22.19.15.12.3
22.19.16.11.3. esetben annak indokát, hogy a pénzügyi intézménynek vele
szemben az elszámolási kötelezettsége Kúria törvény, illetve az Elszámolási törvény szerint miért áll
fenn.
és ahhoz mellékelni kell az állítást alátámasztó iratokat.

22.19.15.13 A Pénzügyi Békéltető Testület a kérelmet háromtagú tanácsban eljárva, az eljárás
írásbeli lefolytatásával bírálja el, azzal hogy ha megítélése szerint az ügy körülményei indokolják,
meghallgatást tarthat. A tanács egyezséget jóváhagyó vagy kötelezést tartalmazó határozattal dönt,
vagy a kérelmet elutasítja és az eljárást megszünteti. A tanács a kérelmet elutasítja és az eljárást
megszünteti abban az esetben is, ha a kérelem nem alkalmas az érdemi elbírálásra.
A 22.19.15.8.2. pont szerinti esetben a Pénzügyi Békéltető Testület az eljárását
felfüggeszti. A felfüggesztés időtartama az eljárás határidejébe nem számít bele. Az
eljárás folytatásának akkor van helye, ha
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22.19.15.13.1
a Bank a panaszt elutasítja és a pénzügyi intézmény álláspontjának kézbesítésétől
számított 30 napon belül az elszámolás vitatására jogosult nem kezdeményezi a Pénzügyi Békéltető
Testület eljárását és a kézbesítéstől számított 40 nap eltelt vagy
22.19.15.13.2
a Bank panaszeljárásával szemben az elszámolás vitatására jogosult a Pénzügyi
Békéltető Testület eljárását kezdeményezi.
Ha a Pénzügyi Békéltető Testület az eljárását a 22.19.15.13.2. pontja alapján folytatja, a
Pénzügyi Békéltető Testület a kérelmeket együtt bírálja el.
A Pénzügyi Békéltető Testület az eljárását megszünteti, ha a Bank - az új elszámolás
megküldésével - azt jelenti be, hogy panasz alapján új elszámolást készített. A Pénzügyi
Békéltető Testületnek az eljárást megszüntető döntésében tájékoztatnia kell a kérelmezőt
arról, hogy az új elszámolással szemben a Banknál panaszt nyújthat be.

22.19.15.14 Az eljáró tanács a Bankot értesíti a kérelem benyújtásáról és egyidejűleg a kérelem
másolatát megküldi a Banknak. A Bank a válasziratát közvetlenül a fogyasztónak is megküldi.
22.19.15.15 A kérelmező és a Bank hatásköri kifogást a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásával
kapcsolatban sem a válasziratában, sem a meghallgatáson nem terjeszthet elő.
22.19.15.16 A Pénzügyi Békéltető Testület kötelezést tartalmazó határozata az érintett pénzügyi
intézményt akkor is kötelezi, ha sem általános, sem egyedi alávetést nem tett.
22.19.15.17 Az MNB törvény 116. § (1) bekezdése (A tanács határozata, illetve ajánlása nem érinti a
fogyasztónak azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse.) alkalmazásának nincs
helye, a fogyasztó vagy a pénzügyi intézmény a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását követően
nemperes eljárásban a döntés hatályon kívül helyezését kérheti.
22.19.15.18 Az MNB törvény 116. § (2) bekezdését alkalmazni kell, azzal hogy az MNB törvény 116. §
(3) bekezdésében foglaltak mellett a fogyasztó vagy a pénzügyi intézmény a kötelezést tartalmazó
határozat hatályon kívül helyezését akkor is kérheti, ha az eljárás nem felelt meg e törvény
rendelkezéseinek. A perben perújításnak nincs helye.
22.19.15.19 A fogyasztó mint kérelmező az elszámolást készítő Bank mint kérelmezett ellen, a
Pénzügyi Békéltető Testület eljárását követően, a Pénzügyi Békéltető Testület eljárást megszüntető
döntésének vagy az erre irányuló kérelem alapján a helyes elszámolást megállapító határozatának a
fogyasztó részére történő kézbesítését követő 30 napon belül a Pénzügyi Békéltető Testület eljárást
megszüntető döntésének vagy a helyes elszámolást megállapító határozatának hatályon kívül
helyezése iránt polgári nemperes eljárást kezdeményezhet. Ha a fogyasztó a kérelem
előterjesztésében akadályozva van, akkor az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül, de
legkésőbb 2016. október 31. napjáig kell a kérelmet előterjesztenie.
22.19.15.20 A kérelmező a kérelmet elutasító és az eljárást megszüntető döntéssel szemben
benyújtott kérelmében kérheti, hogy a bíróság határozatában állapítsa meg, hogy
22.19.15.20.1
a Bank elszámolása, illetve a Pénzügyi Békéltető Testület döntése jogszabályt
sért, a Pénzügyi Békéltető Testület jogszabálysértő határozatát helyezze hatályon kívül és kötelezze a
Bankot új elszámolás készítésére,
109

22.19.15.20.2
a panasz nem volt elkésett és így a panasz elutasításának nem volt helye, ezért a
pénzügyi intézmény a panaszeljárás keretében a panasszal érdemben köteles foglalkozni és a
panaszeljárást az arra irányadó szabályok szerint lefolytatni,
22.19.15.20.3
a pénzügyi intézménynek a kérelmezővel szemben az elszámolási kötelezettsége
a Kúria törvény, illetve az Elszámolási törvény szerint fennáll és kötelezze a kérelmezettet az
elszámolásra, vagy
22.19.15.20.4
ha a Pénzügyi Békéltető Testület a fogyasztó kérelmét nem a kérelem
megalapozatlansága miatt utasította el és szüntette meg az eljárást - a Pénzügyi Békéltető Testület
döntése jogszabályt sért, azt helyezze hatályon kívül és kötelezze a Pénzügyi Békéltető Testületet új
eljárás lefolytatására.
22.19.15.21 Ha a Pénzügyi Békéltető Testület határozatában a fogyasztó kérelmétől eltérően állapítja
meg a helyes elszámolást, a kérelmező kérheti, hogy a bíróság állapítsa meg, hogy a Pénzügyi
Békéltető Testület határozata jogszabályt sért, azt helyezze hatályon kívül és kötelezze a Pénzügyi
Békéltető Testületet új eljárás lefolytatására.
22.19.15.22 A fogyasztó kérelmező a helyes elszámolás megállapítását kérő kérelmében kizárólag
olyan helytelen adatra, illetve számítási hibára alapítva kérheti annak megállapítását, hogy a
Pénzügyi Békéltető Testület eljárása jogszabályt sért, amelyre hivatkozással a Pénzügyi Békéltető
Testület eljárását is kérte.
22.19.15.23 A kérelmező a helyes elszámolás megállapítását kérő kérelmében kizárólag olyan
helytelen adat, illetve számítási hiba megállapítását kérheti, melyre hivatkozással a Pénzügyi
Békéltető Testület eljárását is kérte, és abban kizárólag olyan indokot jelölhet meg, melyre
hivatkozással a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását is kérte.
22.19.15.24 A kérelmező az elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítása szerinti
kérelmében kizárólag olyan indokot adhat elő annak alátámasztására, hogy a Banknak vele szemben
az elszámolási kötelezettsége a Kúria . törvény, illetve az Elszámolási törvény szerint miért áll fenn,
melyre hivatkozással a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását is kérte.
A kérelmező annak megállapításának kérésekor, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület
döntése jogszabályt sértett, kizárólag olyan indokot adhat elő annak alátámasztására,
hogy a panasz elutasításának miért nem volt helye, amelyekkel kimutatja, hogy a
Pénzügyi Békéltető Testület döntése jogszabályt sért.
A kérelmező az elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítása szerinti
kérelmében kizárólag olyan indokot adhat elő annak alátámasztására, hogy a Banknak
vele szemben az elszámolási kötelezettsége a Kúria . törvény, illetve az Elszámolási
törvény szerint miért áll fenn, melyre hivatkozással a Pénzügyi Békéltető Testület
eljárását is kérte.

22.19.15.25 Az Bank, mint kérelmező a fogyasztó, mint kérelmezett ellen - a Pénzügyi Békéltető
Testület határozatának kérelmező részére történő kézbesítését követő - 30 napon belül polgári
nemperes eljárást kezdeményezhet a Pénzügyi Békéltető Testület határozatának megváltoztatása
iránt.
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22.19.15.26 A kérelmező a kérelmében kérheti, hogy a bíróság a Pénzügyi Békéltető Testület
határozatát változtassa meg és határozatában állapítsa meg, hogy
22.19.15.26.1

az elszámolás helyes vagy

22.19.15.26.2

a panasz elkésett és ezért a panaszeljárást nem kell lefolytatni vagy

22.19.15.26.3
a kérelmezőnek a kérelmezettel szemben az elszámolási kötelezettsége a Kúria
törvény, illetve az Elszámolási törvény szerint nem áll fenn.
22.19.15.27 A kérelmező kérelmében csak olyan indokot adhat elő kérelme alátámasztására, melyet
már a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásában is előadott.
22.19.15.28 A polgári nemperes eljárás lefolytatására a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes
törvényszék székhelyén működő járásbíróság - a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén a Pesti
Központi Kerületi Bíróság - illetékes. Belföldi lakóhely hiányában az illetékességet a fogyasztó
tartózkodási helye alapozza meg; ha a fogyasztó tartózkodási helye ismeretlen vagy külföldön van, az
utolsó belföldi lakóhely irányadó, ha pedig ez nem állapítható meg vagy a fogyasztónak belföldön
lakóhelye nem is volt, az illetékességet a pénzügyi intézmény székhelye alapítja meg. A 22.19.15.29.4.
pont szerinti nemperes eljárás lefolytatására az a bíróság illetékes, amelyik előtt a felfüggesztett
eljárás folyamatban van.
22.19.15.29 A kérelmet a Pénzügyi Békéltető Testülethez kell benyújtani. A Pénzügyi Békéltető
Testület a kérelmet az ügy irataival együtt, a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül a
bírósághoz továbbítja. A kérelmezőnek és a kérelmezettnek a beadványt - ha jogszabály a
beadványra űrlapot rendszeresít - űrlapon kell benyújtania.
A 22.19.15.8. pont szerinti esetben a bíróság az eljárást felfüggeszti. A felfüggesztett
eljárást folytatni kell, ha

22.19.15.29.1
a Bank a panaszt elutasítja és a Bank álláspontjának kézbesítésétől számított 30
napon belül az elszámolás vitatására jogosult nem kezdeményezi a Pénzügyi Békéltető Testület
eljárását,
22.19.15.29.2
a Pénzügyi Békéltető Testület bejelenti, hogy a felek - a kérelmezővel együtt egyezséget kötöttek,
22.19.15.29.3
a Bank panaszeljárásával szemben az elszámolás vitatására jogosult a Pénzügyi
Békéltető Testület eljárását kezdeményezi, és a Pénzügyi Békéltető Testület kérelmet elutasító és az
eljárást megszüntető döntésével szemben a kérelmező 30 napon belül nem kérelmezte polgári
nemperes eljárás lefolytatását vagy
22.19.15.29.4
a Bank panaszeljárásával szemben az elszámolás vitatására jogosult a Pénzügyi
Békéltető Testület eljárását kezdeményezte, és a Pénzügyi Békéltető Testület kérelmet elutasító és az
eljárást megszüntető döntésével szemben a kérelmező polgári nemperes eljárás lefolytatását
kérelmezte.
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Az eljárás felfüggesztésére a Pp. 155. §-ában foglaltakat megfelelően alkalmazni kell
azzal, hogy a felfüggesztést elrendelő bírósági határozat ellen fellebbezésnek nincs
helye.
A bíróságnak a felfüggesztett eljárást meg kell szüntetnie, ha a Pénzügyi Békéltető
Testület megállapította a helyes elszámolást és kötelezte a pénzügyi intézményt annak
végrehajtására, és a pénzügyi intézmény a Pénzügyi Békéltető Testület határozata ellen
nem kezdeményezte polgári nemperes eljárás lefolytatását. A bíróságnak az eljárást
megszüntető végzésében tájékoztatnia kell a kérelmezőt arról, hogy az új elszámolással
szemben a pénzügyi intézménynél panaszt nyújthat be.
Ha a bíróságnak a felfüggesztett tárgyalást a 22.19.15.29.4. pont alapján kell folytatnia, a
bíróság a kérelmeket egyesíti.

22.19.15.30 A polgári nemperes eljárásban a bíróság kizárólag azon iratok és adatok alapján dönt,
amelyek a Pénzügyi Békéltető Testület eljárása során rendelkezésre álltak. Az eljárásban egyéb
bizonyításnak helye nincs.
22.19.15.31 A bírósági titkár első fokon önállóan, önálló aláírási joggal eljárhat, érdemi határozatot
hozhat a polgári nemperes eljárásban.
22.19.15.32 A A bíróság - ha a döntéshez szükséges - a feleket meghallgathatja.
22.19.15.33 A polgári nemperes eljárásban szünetelésnek, felfüggesztésnek nincs helye.
22.19.15.34 A polgári nemperes eljárásban nincs helye felülvizsgálatnak és perújításnak.
22.19.15.35 A kérelem benyújtásának a Pénzügyi Békéltető Testület határozata végrehajtására
halasztó hatálya van.
22.19.15.36 A Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárásban és a nemperes eljárásban hozott jogerős,
az elszámolás tárgyában született határozat más polgári eljárásban nem vitatható.
22.19.16

Az örökössel való elszámolás egyes szabályai

22.19.16.1 Ha a fogyasztó helyébe örökös lép, a követelésre az öröklés szabályai irányadók.
22.19.16.2 Hagyatéki eljárás, póthagyatéki eljárás esetén a megtételére az elszámolást vitató és az
elszámolási kötelezettség fennállására vonatkozó panasz, az akadály megszűnésétől számított
határidőt a hagyatéki eljárás, póthagyatéki eljárás befejezésétől kell számítani, ha a Bank részére a
közzétételt követő 30 napon belül igazolható módon bejelentésre kerül a hagyatéki eljárás,
póthagyatéki eljárás megindítása vagy az, hogy a hagyatéki eljárás, póthagyatéki eljárás már
folyamatban van. Ha a hagyatéki eljárás, póthagyatéki eljárás befejezésére 2015. december 31.
napját követő időpontban kerül sor panasz legkésőbb a hagyatéki eljárás, póthagyatéki eljárás
befejezését követő 60 napon belül terjeszthető elő.
22.20 A Forintosítási törvényben rögzített forintra történő átváltásra és a kamatszabályokra
vonatkozó rendelkezések
22.20.1
Jelen 22.20. pont kizárólag a Forintosítási törvény hatálya alá tartozó, 2004. május 1. és
a 2014. július 26. napja között kötött 2015. február 1-jén még meg nem szűnt, a Bank és a fogyasztó
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között létrejött hitel- és kölcsönszerződésekre nézve – ide nem értve a hitelkártyához vagy fizetési
számlához kapcsolódó és az állami kamattámogatással nyújtott forintalapú lakáscélú fogyasztói
kölcsönszerződéseket -, tartalmaz rendelkezéseket, amely kapcsán a Bankot az elszámolási törvény
alapján elszámolási kötelezettség terheli. (A továbbiakban: Forintosítási törvény hatálya alá tartozó
szerződés)
22.20.2
módosul.

A Szerződés a Forintosítási törvényben meghatározottak szerint a törvény erejénél fogva

22.20.3

A Szerződés módosulásának napja
(a) a b) és c) pontban foglalt kivétellel a Szerződés módosuló rendelkezései szövegének a
fogyasztó által történő kézhezvételét követő nap,
(b) deviza vagy a devizaalapú jelzálogkölcsön-szerződés esetén - ha a fogyasztó nem
kezdeményezi a forintra átváltás és a kamatszabályok alkalmazásának mellőzését - a
fogyasztói kölcsönszerződés módosuló rendelkezései szövegének a fogyasztó által
történő kézhezvételét követő harmincegyedik nap,
(c) deviza vagy a devizaalapú jelzálogkölcsön-szerződés esetén - ha a Bank arról értesíti a
fogyasztót, hogy nem felel meg a forintra átváltás és a kamatszabályok alkalmazásának
mellőzése kapcsán előírt feltételek egyikének sem, akkor az erről szóló banki értesítés
kézhezvételét követő nap.

22.20.4
A Szerződés módosulásának hatálya a fordulónapra (deviza alapú kölcsönszerződések és
deviza-kölcsönszerződések esetében 2015. február 01., forint alapú kölcsönszerződések esetében
2015. június 30., melyre jelen 22.20. pontban a továbbiakban mint „Fordulónap” hivatkozunk)
visszamenően áll be.
22.20.5
A fogyasztói kölcsönszerződés biztosítására szolgáló zálogjog és kezesség fennmarad, a
szerződés e törvényben foglalt módosulásához a kezes, ideértve az állami kezest is, és - ha a
fogyasztói kölcsönszerződés kötelezettje és a zálogkötelezett eltérő személy - a zálogkötelezett
hozzájárulása nem szükséges, de e módosulás folytán helyzetük nem válhat terhesebbé.
22.20.6
A módosult Szerződést nem kell közjegyzői okiratba foglalni, a korábbi közjegyzői okirat
a szerződés módosult tartalmának keretei között érvényes.
22.20.7
A pénzügyi intézmény a fogyasztói kölcsönszerződés módosuló rendelkezéseinek
szövegét - az Elszámolási törvény szerinti elszámolás közlésével együtt, a 22.19.14.1. és 22.19.14.1.
pontokban meghatározott címre - küldi meg tértivevényes levélben, melyben ezen kívül megküldésre
kerül
(a) a szerződésmódosulás lényegi elemeiről készített, a Magyar Nemzeti Bank elnökének
rendeletében meghatározott összefoglaló,
(b) a Fordulónaptól hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészleteket tartalmazó
törlesztési táblázat,
(c) a 22.20.20. pontban foglalt felmondási jogra vonatkozó figyelemfelhívás,
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(d) a 22.20.15. pontban foglalt, a forintra átváltás és a kamatszabályok alkalmazásának
mellőzésének kezdeményezés lehetőségére vonatkozó figyelemfelhívás és ehhez
da) a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló
jogszabály szerinti jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató (a továbbiakban: JTM)
számításához szükséges, a fogyasztó részéről csatolandó iratok jegyzéke,
db) a 22.20.15. c) és d) pontjában foglalt feltételek fennállására történő figyelemfelhívást,
valamint
dc) az árfolyamgáttal érintett fogyasztói kölcsönszerződések esetén a 22.20.15. pontban
meghatározott írásos nyilatkozat megtételére vonatkozó figyelemfelhívást.
(e) a KHR törvény 15. § (6) bekezdése szerinti, a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére
történő adatátadás megtörténtéről tájékoztatást

22.20.8
A fogyasztónak a Forintosítási törvény szerinti szerződésmódosulás alapján fizetendő
törlesztőrészletet első alkalommal az 22.19.3. pontban meghatározott, az elszámolás megküldésére
nyitva álló határidő utolsó napját követő hónapban kell teljesítenie.
22.20.9
Az előző pontban meghatározott időpontig fizetett és a Fordulónaptól fizetendő
törlesztőrészletek közötti különbség összegének számára ismertté válását követően a Bank
(a) ha a fogyasztó fizetési számlájának számát ismeri, a különbözet összegét haladéktalanul
átutalja a fogyasztó fizetési számlájára, és a törlesztőrészlet-változásról szóló soron
következő értesítésben erről a fogyasztót tájékoztatja,
(b) ha a fogyasztó fizetési számlájának számát nem ismeri, akkor a fogyasztót
haladéktalanul tájékoztatja arról, hogy fizetési számlája számának bejelentését követően
a különbözet összegét fizetési számlájára átutalja, és arról, hogy ilyen bejelentés
hiányában a különbözetet a fogyasztó a pénzügyi intézménynél készpénzben veheti fel.

22.20.10
A Forintosítási törvény szerint módosuló fogyasztói kölcsönszerződések esetén a
kamatperiódusok - referencia-kamatlábhoz kötött kamat esetén a kamatfelár-periódusok időtartama, ha a Fordulónaptól számított hátralévő futamidő meghaladja
(a) a 16 évet, akkor öt év,
(b) a 9 évet, de legfeljebb 16 év, akkor négy év,
(c) a 3 évet, de legfeljebb 9 év, akkor három év.

22.20.11
Az a díj, jutalék és költség, amely 2015. február 01. napja előtt érvényesen került a
fogyasztói kölcsönszerződésben megállapításra, a szerződés része marad.
22.20.12
A tételesen meghatározott díjat, jutalékot és minden egyéb, százalékosan
meghatározott, az Fhtv. 17/E. §-a szerinti költségnek nem minősülő fizetési kötelezettséget a Bank
jogosult évente egy alkalommal, április 1-jei hatállyal - első alkalommal 2016. április 1. napjával -,
legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével
megemelni.
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22.20.13
A Bank az elszámolási törvény szerinti elszámolási kötelezettsége teljesítésének
határidejéig a deviza vagy devizaalapú fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződés alapján fennálló vagy az
abból eredő teljes, az elszámolási törvény alapján teljesített elszámolás alapján megállapított
tartozást - ideértve a devizában felszámított kamatot, díjat, jutalékot és költséget is - a Fordulónappal
az adott devizanem
(a) 2014. június 16. napja és 2014. november 7. napja közötti időszakban az MNB által
hivatalosan jegyzett devizaárfolyamainak átlaga vagy
(b) 2014. november 7. napján az MNB által hivatalosan jegyzett devizaárfolyama
közül a fogyasztó számára kedvezőbb devizaárfolyamon forintkövetelésre váltja át (a
továbbiakban: forintra átváltás).

22.20.14
A deviza vagy devizaalapú fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződés módosulásakor forintra
átváltás esetén a Bank a Forintosítási törvény alapján csak referencia-kamatlábhoz kötött kamatot
alkalmazhat, ahol a referencia-kamatláb a három hónapos BUBOR, a kamatfelár pedig a Forintosítási
törvény 11. §-ában meghatározottak szerint (a vonatkozó kondíciós listában leírtak szerint) kerül
megállapításra.
22.20.15
A fogyasztó a fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződés módosuló rendelkezéseinek
kézhezvételét követő harminc napon belül a Banknál írásban - az MNB elnökének rendeletében
meghatározott tartalommal és formában - kezdeményezheti a 22.20.13. pontban meghatározott
forintra átváltás és a 22.20.14. pontban meghatározott kamatszabályok alkalmazásának mellőzését,
amennyiben
(a) igazolja, hogy a várható törlesztőrészletet meghaladó összegű rendszeres jövedelme van
az MNB által hivatalos árfolyamként jegyzett devizanemben - amely jövedelem
adóstársak esetében összesítve értendő -, vagy
(b) a JTM alapján jogosult lenne az adott devizaalapú kölcsönt felvenni, valamint mellékeli az
ennek igazolásához szükséges, a Bank által a 22.20.7. d) pont da) alpontja alapján
megjelölt iratokat, vagy
(c) a fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződés hátralévő futamideje legkésőbb 2020. december
31. napján lejár, vagy
(d) a Forintosítási törvény alapján a forintra átváltás esetén számítható induló kamat
meghaladja a Forintosítási törvény 12. § (7) bekezdés alapján eredetileg számítható
kamatot, kamatfelárat,
és árfolyamgáttal érintett fogyasztói kölcsönszerződés esetén a fogyasztó a pénzügyi
intézménynek írásban nyilatkozik annak tudomásulvételéről, hogy a Bank a Fordulónaptól
kezdődően nem biztosítja az általa alkalmazott törlesztési árfolyam és az árfolyamgát
törvényben meghatározott rögzített árfolyam közötti különbség forintösszegét az árfolyamgát
törvény szerinti gyűjtőszámlahitelből történő folyósítással.
A fentiekben meghatározott kezdeményezésre adóstársak esetén az adóstársak együttes,
egybehangzó nyilatkozatával van mód.
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22.20.16
A Bank a 22.20.15. pontban foglalt feltételek fennállását a kezdeményezés
kézhezvételétől számított harminc napon belül bírálja el, és erről tértivevényes levélben
haladéktalanul értesíti a fogyasztót.
22.20.17
Ha a fogyasztó megfelel valamely, a 22.20.15. pontban foglalt feltételnek, a Bank a
deviza, valamint devizaalapú fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződés módosuló rendelkezéseit és az
22.20.7. a) és b) pontjában foglalt, a módosuló deviza, valamint devizaalapú fogyasztói
jelzálogkölcsön-szerződésre vonatkozó mellékleteket az elbírálástól számított hatvan napon belül
megküldi részére. A deviza vagy devizaalapú fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződés havonta
esedékessé váló törlesztőrészletének, valamint a devizában megállapított bármilyen költség, díj vagy
jutalék forintban meghatározott összegének megállapítása a Fordulónaptól a Bank által a
magánszemélyekre vonatkozóan meghirdetett, a kölcsön pénznemének megfelelő devizaközépárfolyam alapján történik.
22.20.18
Ha a fogyasztó megfelel valamely, a 22.20.15. pontban foglalt feltételnek akkor a
Fordulónaptól alkalmazható induló kamat a Forintosítási törvény 12. § (7) bekezdése alapján kerül
megállapításra.
22.20.19
Ha a fogyasztó nem felel meg a 22.20.15. pontban foglalt egyik feltételnek sem, a
fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződés a 22.20.13. és a 22.20.14. pontban foglalt feltételeknek
megfelelően módosul.
22.20.20
Ha a deviza vagy devizaalapú fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződés a Forintosítási törvény
szerint forintalapú fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződésre módosul, a fogyasztó a módosulást követő
60 napon belül a fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződést felmondhatja. Ez esetben fogyasztónak a
felmondást követő 90 napon belül meg kell fizetnie a pénzügyi intézmény részére a felmondott
szerződés alapján fennálló valamennyi tartozását.
22.20.21
A forintalapú fogyasztói kölcsönszerződés és a nem jelzálog fedezete mellett nyújtott
deviza és devizaalapú fogyasztói kölcsönszerződés esetében a Fordulónaptól alkalmazható induló
kamat, kamatfelár nem haladhatja meg az eredetileg számítható kamatot, kamatfelárat. Az
eredetileg számítható kamat, kamatfelár alatt a szerződés első törlesztőrészletének esedékességekor
érvényes kamat, vagy ha Szerződés előre meghatározott időszakára kamatkedvezményt adott, akkor
a kedvezményes időszak lejártát követően elsőként a szerződés részévé vált kamat (referenciakamatlábhoz kötött szerződés esetén kamatfelár) és a 2014. július 19. napján az adott fogyasztói
kölcsönszerződésben alkalmazott ügyleti kamat (referencia-kamatlábhoz kötött szerződés esetén
kamatfelár) közül az alacsonyabb kamat, kamatfelár értendő.
22.20.22

Felülvizsgálat

22.20.22.1 Ha a fogyasztó
(a) határidőben nem kapta meg a Forintosítási törvény szerinti szerződésmódosulásról
szóló, valamint az azzal összefüggő dokumentumokat, vagy
(b) vitatja a 22.20.13. pont szerinti forintban kifejezett követelésre való átváltás számítását, a
kamat számítását vagy az új törlesztőrészleteket tartalmazó törlesztési táblázatban foglalt
adatok és számítások megfelelőségét,
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a 22.19.15 pontban foglaltak szerint – az alábbi két pontban foglalt eltérésekkel felülvizsgálatot kérhet.

22.20.22.2 Az előző pont alkalmazása során 22.19.15.4. pontban foglalt rendelkezés nem
alkalmazható.
22.20.22.3 A 22.20.22. a) pontjában foglalt esetben a fogyasztó a 22.19.15. pontban foglalt
határidőn belül fordulhat panasszal a Bankhoz.
22.20.22.4 Ahol a 22.19.15 pont elszámolást említ, azon a 22.20.7. pontban a 22.20.17.
bekezdésében meghatározott dokumentumokat is érteni kell azzal, hogy a fogyasztó annak
megállapítását is kérheti, hogy azokat a pénzügyi intézménynek e törvény szerint meg kellett volna
küldenie.
22.20.23

Kézbesítési szabályok

22.20.23.1 Ha e Forintosítási törvény tértivevényes levélben történő értesítést ír elő, akkor a
kézhezvétel napja a 22.19. pont szerinti kézbesítési szabályok alapján megállapítható nap azzal az
eltéréssel, hogy ha „cím nem azonosítható”, „címzett ismeretlen”, „elköltözött”, „kézbesítés
akadályozott” vagy „bejelentve: meghalt” jelzéssel érkezik vissza, a visszakézbesítés napja.
22.20.24
2015. január 1-jét követően – a Forintosítási törvény szerinti szerződésmódosulás
alapján fizetendő törlesztőrészlet első alkalommal történő teljesítéséig is - a Bank a deviza vagy
devizaalapú fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződés esedékes törlesztőrészletének, valamint a
devizában megállapított bármilyen költség, díj vagy jutalék forintban meghatározott összegének
megállapítása során a
(a) 2014. június 16. napja és 2014. november 7. napja közötti időszakban az MNB által
hivatalosan jegyzett devizaárfolyamainak átlaga vagy
(b) 2014. november 7. napján az MNB által hivatalosan jegyzett devizaárfolyama közül a
fogyasztó számára kedvezőbb árfolyamot alkalmazza.

22.20.25
Ha a fogyasztó megfelel valamelyik, a 22.20.15. pontban foglalt feltételnek, akkor az
előző pontban meghatározott árfolyam és a módosult szerződés szerint alkalmazható árfolyam
eltéréséből eredő különbséget a Bank a fogyasztóval legkésőbb a szerződés módosulásától számított
30 napon belül, a legközelebb esedékes törlesztőrészlet terhére vagy javára számolja el.
22.20.26
A forintalapúra módosult deviza vagy devizaalapú fogyasztói jelzálogkölcsönszerződések esetében a Bank a Forintosítási törvény és az Elszámolási törvény szerinti elszámolásokat
az ügyféllel szemben 2015. február 1-jei nappal teljesíti azzal, hogy az elszámolások hatásait az
ügyfélre vonatkozó belső nyilvántartásaiban, valamint a számviteli nyilvántartásaiban 2015. március
31-ig vezeti át, illetve rögzíti.
23
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23.1

2016. szeptember 30-áig csak az az adós, adóstárs kezdeményezhet adósságrendezési
eljárást, akinek

23.1.1 deviza vagy devizaalapú kölcsönszerződés tekintetében 2015. április 30-án, forintalapú
kölcsönszerződés tekintetében 2015. szeptember 30-án az Elszámolási tv. alapján a Bank által küldött
elszámolás vagy egyenlegértesítő szerint lakóingatlanra vonatkozóan jelzáloghitel hátraléka van, és
emiatt a Bank a szerződést felmondta vagy lejárttá tette, vagy
23.1.2 az adós, adóstárs ellen olyan végrehajtási eljárás van folyamatban, amelyben az adós,
adóstárs, egyéb kötelezett jelzáloggal terhelt lakóingatlanát a Bank végrehajtási eljáráson kívüli
értékesítésre kijelölte, vagy az adós, adóstárs egyéb kötelezett lakóingatlanát végrehajtási eljárásban
már lefoglalták, vagy a zálogjogosult kielégítési joga megnyílt, és az említett okok alapján a
lakóingatlant árverésre kitűzhetik, és az adós vagy adóstárs tulajdonában álló lakóingatlant
kölcsönszerződés biztosítékául pénzügyi intézmény javára jelzálogjog terheli, és ez a lakóingatlan az
adós, az adóstárs vagy ezek közeli hozzátartozójának a bejelentett és tényleges lakóhelye 2015.
május 15-én.
23.1.3 2016. szeptember 30-áig az adós tartozásáért helytállni köteles adóstárs, dologi kötelezett,
kezes is kezdeményezhet adósságrendezési eljárást, ha az adós kötelezettségei megfizetésére
vonatkozóan a jogosult a teljesítésre felszólította vagy felszólítja.
23.1.4 2016. október 1-jétől az az adós, adóstárs kezdeményezhet adósságrendezési eljárást, aki
megfelel a feltételeknek, és nem esik kizáró okok alá, továbbá akinek a tartozásai meghaladják az
adósságrendezésbe vonható, belföldön található vagy hozzáférhető vagyonát, de nem érik el a
vagyon 200%-át. E rendelkezés szempontjából a vagyonba beleértendő az adós öt évre számított,
adósságrendezésbe vonható várható bevétele is.
23.2

Az adósságrendezési eljárás kezdeményezésére vonatkozó határidő

23.2.1 Az Elszámolási tv. alapján a 2015. április 30-ai elszámolási határidővel érintett fogyasztók
esetében, azaz deviza vagy deviza alapú szerződések esetében, az adósságrendezési eljárás
kezdeményezésére vonatkozó határidő 2015. október 31-e, ha pedig a hitelszerződés később kerül
felmondásra, akkor az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 nap.
23.2.2 Az Elszámolási tv. alapján a 2015. szeptember 30-ai elszámolási határidővel érintett fogyasztók
esetében, azaz a forint alapú szerződések esetében, adósságrendezési eljárás kezdeményezésére
vonatkozó határidő az elszámolás kézhezvételétől számított 60 nap, ha pedig később kerül
felmondásra a hitelszerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés, akkor az erről szóló értesítés
kézhezvételétől számított 60 nap.
23.2.3 Az adós tartozásáért helytállni köteles adóstárs, dologi kötelezett, kezes esetében az
adósságrendezési eljárás kezdeményezésére vonatkozó határidő fizetési felszólítás kézhezvételétől
számított 60 nap.
23.2.4 A fent meghatározott határidők elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.
23.3

Az adósságrendezés az alábbi együttes feltételek esetén kezdeményezhető:
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23.3.1 ha az adósnak - önálló adósi vagy adóstársi minőségében, adóstársaival együtt összességében - kamattal, járulékokkal növelten - egy vagy több, összesen legalább 2 millió forint, de
legfeljebb 60 millió forint közötti, hatósági vagy bírósági úton érvényesíthető tartozása van,
23.3.2 az előző pont szerinti tartozások meghaladják az adós, adóstárs adósságrendezésbe tartozó
vagyonát, de nem haladhatják meg az adós, adóstárs belföldön található vagy hozzáférhető
vagyonának 200%-át, azzal, hogy ez utóbbi rendelkezés szempontjából a vagyonba beleértendő az
adós, adóstárs öt évre számított, adósságrendezésbe vonható várható bevétele is, de nem tartozik
bele a természetes személyek adósságrendezési eljárásban az adósságrendezésbe nem tartozó
vagyonról és bevételről szóló 230/2015. (VIII.12.) Korm. rendeletben meghatározott vagyon, illetve
bevétel,
23.3.3 a tartozások legalább 80%-a az adós (adóstársak) által elismert vagy nem vitatott,
23.3.4 tartozások között legalább egy olyan van, amely már legalább 90 napja lejárt esedékességű, és
ezen tartozás mértéke kamatokkal, járulékokkal növelten meghaladja az 500 000 forintot,
23.3.5 tartozások közül a hátrasorolt követelések száma nem haladja meg az ötöt,
23.3.6 a tartozások között van fogyasztói hitelviszonyból eredő tartozás vagy olyan hitelviszonyból
eredő tartozás, amely az adós, adóstárs egyéni vállalkozásának finanszírozásával függ össze,
23.3.7 a tartozások egyike sem keletkezett olyan jogerős bírósági határozattal, amely az adós polgári
vagy büntetőjogi felelősségét állapította meg olyan jogutód nélkül megszűnt társas vállalkozással
összefüggésben, ahol az adós vagy adóstárs a tartozásokért való korlátlan helytállási
kötelezettségének nem tett eleget vagy a korlátozott tagi felelősséggel jogellenesen visszaélt, vagy
mint vezető tisztségviselőnek jogerősen megállapították a felelősségét a megszűnt vállalkozás
hitelezőinek érdekeit sértő cselekmények miatt.
23.3.8 Ha a pénztartozás valamelyike nem forintban áll fenn, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett az adósságrendezési feltételek vizsgálatakor irányadó - deviza középárfolyamán kell a tartozás
összegét számítani az adósságrendezési eljárás kezdeményezésére jogosultság szempontjából.
23.3.9 Adós és adóstárs csak közösen kezdeményezheti az adósságrendezési eljárást, és adósként,
adóstársként egyidejűleg csak egy adósságrendezési eljárásban vehetnek részt.
23.3.10
A feltételeket az eljárás kezdeményezésekor kell vizsgálni. Ha utóbb derül ki, hogy az
eljárás kezdeményezésekor az adós vagy adóstárs valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott,
hamisított vagy valótlan tartalmú okiratot nyújtott be, vagy a valóságnak nem megfelelően
nyilatkozott, a hitelező az adósságrendezés iránti kérelem elutasítását vagy az adósságrendezési
eljárás megszüntetését kezdeményezheti, a Családi Csődvédelmi Szolgálat vagy a családi
vagyonfelügyelő pedig hivatalból kezdeményezi az adósságrendezési eljárás megszüntetését.
23.4

Nem kezdeményezhet adósságrendezési eljárást az adós, adóstárs, ha

23.4.1 az adósságrendezés kezdeményezését megelőző tíz éven belül az ő vagy a vele jelzáloghitel
tekintetében egyetemlegesen kötelezett adóstárs érdekkörébe eső okból került sor bírósági
adósságrendezés iránti kérelem jogerős elutasítására [ide nem értve a az esetet, ha a bíróság az
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adósságrendezési iránti kérelmet hivatalból azért utasítja el, mert az adós hiánypótlási
kötelezettségének nem tett eleget, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz történő
áttétel nem lehetséges, az adós belföldi idézési címmel nem rendelkezik, ha az adósnak nem lehetett
kézbesíteni a koordinációs és adminisztrációs díjak megfizetéséről vagy az adategyeztetésre
vonatkozó felhívásokat vagy bírósági adósságrendezési eljárás megszüntetésére, vagy
23.4.2 az adósságrendezés kezdeményezését megelőző tíz éven belül az érdekkörébe eső okból rá
vonatkozóan vagy a vele jelzáloghitel tekintetében egyetemlegesen kötelezett adóstársra
vonatkozóan a bíróságon kívüli adósságrendezés sikertelen kezdeményezése tényének az ARE
nyilvántartásba történő jogerős bejegyzésére került sor, vagy a bíróságon kívüli adósságrendezés
lefolytatására az ARE törvényben előírt együttműködési kötelezettség vagy a szabályok megszegése
miatt nem került sor,
23.4.3 korábbi adósságrendezési eljárásban az adós, adóstárs mellett egyéb kötelezettségvállalóként
részt vett, és az adósságrendezési eljárásban meghatározott fizetési vagy helytállási kötelezettségét
nem teljesítette, ennek jogerős megállapításától számított tíz év leteltéig,
23.4.4 már van folyamatban belföldön vagy külföldön olyan más adósságrendezési eljárás, ahol
adósként (adóstársként) vagy egyéb kötelezettként vesz részt, vagy a korábban lezárult külföldi
adósságrendezési eljárásban meghatározott fizetési kötelezettségét még nem teljesítette vagy annak
teljesítése alól a külföldi bíróság még nem mentesítette,
23.4.5 külföldön olyan vagyoni vagy pénzfizetésre irányuló igény érvényesítésére irányuló eljárás van
folyamatban ellene vagy olyan jogerős határozatot hoztak vele szemben, amelyet Magyarországon el
kell ismerni, és az adós vagy adóstárs nem jelölt meg belföldi lakóhellyel rendelkező kézbesítési
megbízottat, vagy nem adott olyan írásbeli hozzájárulást, amely a külföldi hitelezőkkel és külföldi
bíróságokkal történő kapcsolattartáshoz, illetve a külföldi eljárások adatainak beszerzéséhez
szükséges,
23.4.6 korábban már volt olyan bíróságon kívül kötött adósságrendezési megállapodás vagy
befejezetté nyilvánított bírósági adósságrendezési eljárás, amelyben adósként, adóstársként, az
adósságrendezési megállapodásban, az egyezségkötésben, illetve a törlesztési határozat
végrehajtásában kötelezettséget vállaló egyéb kötelezettként részt vett, és a megállapodás
megkötésére, illetve a bírósági adósságrendezési eljárás egyezségkötés jóváhagyásával történő
befejezetté nyilvánítására vagy a bírósági adósságrendezési eljárás megszüntetésére tíz éven belül
került sor,
23.4.7 korábban már volt olyan adósságrendezési eljárás, amelyben adósként, adóstársként részt
vett, de a mentesítését elrendelő határozatot a bíróság utóbb hatályon kívül helyezte, és a hatályon
kívül helyező határozat jogerőre emelkedésétől számítva tíz év még nem telt el, vagy a bíróság a
bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás hatályának megszűnését állapította meg, és az erről
szóló határozat jogerőre emelkedésétől számítva tíz év még nem telt el, vagy a bíróság a bírósági
adósságrendezési egyezség hatályának megszűnését állapította meg, és az erről szóló határozat
jogerőre emelkedésétől számítva tíz év még nem telt el,
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23.4.8 az adóstársak, illetve az egyéb kötelezettek között magánjogi jogviszonyból eredő követelés
érvényesítése, vagy polgári jogi igény megtérítése iránt eljárás van folyamatban, legalább 200 000
forint összegű fizetési kötelezettség teljesítése érdekében,
23.4.9 az adós vagy adóstárs más országban magánszemélyek adósságrendezését vagy más, hasonló
jogi hatásokkal járó bíróságon kívüli vagy bírósági eljárást kezdeményezett és azt még nem bírálták
el,
23.4.10

az adós nem minősül belföldinek,

23.4.11
ha az adósnak, adóstársnak, egyéb kötelezettnek büntetőeljárásban meghozott
határozat (ide nem értve a jogerős határozattal megítélt polgári jogi igényt) alapján fennálló
pénzbüntetés, bűnügyi költség tartozása van vagy bűnügyi zárlatot rendeltek el a vagyonára, vagy
vagyonelkobzást rendeltek el vele szemben,
23.4.12
szabálysértési eljárásban vagy közigazgatási eljárásban kiszabott, járulékaival együtt
számított, 500 000 forintot meghaladó összegű bírságtartozása van,
23.4.13
közjogi jogviszonyból eredő, lejárt esedékességű tartozása van - a (2) bekezdésben
foglalt kivételekkel -,
23.4.14
az adós vagy a zálogkötelezett lakóingatlana a hitelszerződésből eredő
kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló
törvény értelmében a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (a továbbiakban: NET) részére megvásárlásra
felajánlásra került, kivéve, ha a NET a lakóingatlan megvásárlását elutasítja.
23.5

Adósságrendezési eljárás a következő körülmények valamelyike esetén kezdeményezhető:

23.5.1 fizetési késedelemre vagy nemteljesítésre hivatkozással a tartozások miatt a hitelezők egyike
sem mondta még fel, illetve még nem tette lejárttá a hitelszerződést,
23.5.2 legalább egy hitelező a nemfizetés vagy fizetési késedelem miatt a szerződést már felmondta
vagy lejárttá tette,
23.5.3 legalább egy hitelező a fizetési késedelem vagy nemfizetés esetén már megindította a
követelésérvényesítési eljárást (pl. szerződés felmondása, fizetési meghagyásos eljárás, per, a fizetés
jogalapját és összegét megállapító közigazgatási határozat, zálogtárgy értékesítésének
kezdeményezése, végrehajtási eljárás kezdeményezése),
23.5.4 a hitelezői követelések valamelyike már végrehajtás alatt áll, vagy a zálogtárgy értékesítése
folyamatban van.
23.5.5 Az adós számára a központi költségvetésből törlesztési támogatás állapítható meg a bíróságon
kívüli adósságrendezési megállapodásban, a bírósági adósságrendezési egyezségben vagy az
adósságtörlesztési határozatban megállapított, a lakhatási feltételek megtartására szolgáló
ingatlannal összefüggő hiteljogviszonnyal vagy pénzügyi lízingszerződéssel összefüggő
adósságrendezési kötelezettségei teljesítéséhez.
23.6

Az egyéb kötelezettek részvétele az adósságrendezési eljárásban
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23.6.1 Az adós, adóstárs az eljárás kezdeményezésekor köteles csatolni az egyéb kötelezett
nyilatkozatát, amelyben az egyéb kötelezett nyilatkozik, hogy
23.6.1.1
az adósságrendezési eljárásban az adós, adóstárs mint közvetlen kötelezett mellett részt
vesz oly módon, hogy helytáll az adósságrendezési megállapodásban az adósságrendezési
egyezségben vagy az adósságtörlesztési határozatban az adós számára meghatározott fizetési
kötelezettség teljesítéséért oly módon, hogy ha az adós a fizetési kötelezettségét nem teljesíti, akkor
a hitelezők erről szóló felhívásától számított 8 napon belül megfizeti a hitelező számára az elmaradt
adósságtörlesztést (Nyilatkozat1) , vagy
23.6.1.2
az adósságrendezési eljárásban az adós, adóstárs mint közvetlen kötelezett mellett részt
vesz oly módon, hogy az adósságrendezési megállapodásban az adósságrendezési egyezségben vagy
az adósságtörlesztési határozatban az adós számára meghatározott fizetési kötelezettség
teljesítéséért helytáll az előző pontban meghatározott módon, ezenkívül az adós törlesztési
kötelezettségének kiegészítésére is kötelezettséget vállal az adósságrendezés érdekében a bíróságon
kívüli vagy a bírósági adósságrendezési eljárásban, (Nyilatkozat2) vagy
23.6.1.3
az eljárásban azzal a korlátozással vesz részt, hogy a bíróságon kívüli adósságrendezési
megállapodásban, a bírósági adósságrendezési egyezségkötésben, illetve az adósságtörlesztési
határozat végrehajtásában kizárólag az adós azon fizetési kötelezettség Nyilatkozat1 szerinti
teljesítéséért vállal kötelezettséget, amely kötelezettségért mint egyetemleges kötelezett vagy mint
zálogkötelezett helytállni köteles (Nyilatkozat3) vagy
23.6.1.4
az adósságrendezési eljárásban nem vesz részt, de egyúttal tudomásul veszi, hogy az
igényérvényesítésekkel szembeni védelem nem illeti meg (Nyilatkozat4).
23.6.2 Ha az adósságrendezési eljárás kezdeményezésekor nem csatolták az egyéb kötelezett
nyilatkozatát, a Családi Csődvédelmi Szolgálat az egyéb kötelezettet 45 napos határidő tűzésével
írásban történő nyilatkozattételre hívja fel. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.
Ha az egyéb kötelezett a nyilatkozattételt elmulasztja vagy a Nyilatkozat1, Nyilatkozat2, Nyilatkozat3
szerinti nyilatkozatát visszavonja, igényérvényesítésekkel szembeni védelem ettől az időponttól nem
illeti meg.
23.6.3 A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás során, az adósságrendezési megállapodás
megkötése során, a bírósági adósságrendezési egyezség megkötése során az egyéb kötelezett a
nyilatkozatot pótlólag megteheti, erre a családi vagyonfelügyelő ismételten felhívja 5 napos határidő
tűzésével. A határidő elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. Ha az egyéb kötelezett a
Nyilatkozat1, Nyilatkozat2 szerinti nyilatkozatot ekkor teszi meg, a igényérvényesítésekkel szembeni
védelem akkor illeti meg, ha az erről szóló nyilatkozatot a családi vagyonfelügyelő, a Családi
Csődvédelmi Szolgálat és - ha van folyamatban lévő végrehajtási eljárás - a végrehajtó számára is
megküldi. Az igényérvényesítésekkel szembeni védelem a nyilatkozat kézhezvételéről illeti meg az
egyéb kötelezettet, a végrehajtó ebben az esetben a végrehajtást szünetelő ügyként tartja nyilván.
23.6.4 A Nyilatkozat1, Nyilatkozat2 szerint az adósságrendezési eljárásban kötelezettséget vállaló
egyéb kötelezettek az adóssal, adóstárssal szemben - a kötelezettségvállalásukkal összefüggésben az
adósságrendezési eljárás alatt teljesített kifizetésekre tekintettel - az adósságrendezési eljárás záró
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időpontját követően léphetnek fel, követelésük elévülése az adósságrendezési eljárás időtartama
alatt nyugszik.
23.7

ARE Nyilvántartás

23.7.1 Az adós, az adóstárs, az eljárásban részt vevő egyéb kötelezett az ARE nyilvántartásnak arra az
adósságrendezési ügyre vonatkozó adataiba tekinthet be, amelyben részt vesz vagy részt vett. A
betekintés az adós, az adóstárs és az eljárásban részt vevő egyéb kötelezett részéről személyesen
történhet, bármelyik területi Családi Csődvédelmi Szolgálatnál. A betekintés ingyenes.
23.7.2 A Családi Csődvédelmi Szolgálat központi szerve kérelemre, igazgatási szolgáltatási díj
megfizetése ellenében tanúsítványt állít ki a belföldi természetes személyek részére arról, hogy a
kérelmező természetes személy nem szerepel az ARE nyilvántartásban adósként, vagy az ARE
nyilvántartásban a kérelmező természetes személy szerepel, valamint az általa a tanúsítványba
foglalni kért, az ARE nyilvántartásban nyilvántartott adatokról.
23.7.3 A Családi Csődvédelmi Szolgálat központi szerve kérelemre, igazgatási szolgáltatási díj
megfizetése ellenében hiteles vagy nem hiteles másolatot állít ki a belföldi természetes személyek
részére a kérelmező természetes személy adósságrendezési eljárásában nyilvántartott okiratokról.
23.8

A bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezése

23.8.1 Az adósnak a bírósági adósságrendezési eljárás kezdeményezését megelőzően a főhitelezőnél
írásban, bíróságon kívüli adósságrendezést kell kezdeményeznie.
23.8.2 Az adóstársak csak közösen kezdeményezhetnek adósságrendezést, és együttesen tehetnek az
eljárás során jognyilatkozatokat, ide nem értve azon hitelezői követelésekkel összefüggő
jognyilatkozatokat, amelyek kötelezettje csak az egyik adóstárs. Az adóstársak egymásnak ezekben az
esetekben is meghatalmazást adhatnak az eljárási cselekmények és jognyilatkozatok megtételére. A
meghatalmazást írásban kell megtenni.
23.8.3 Az adósságrendezés kezdeményezésének kötelező tartalmi elemeit és a kérelemhez
csatolandó iratok, nyilatkozatok listáját jogszabály határozza meg.
23.8.4 Az adósságrendezés kezdeményezését a jogszabályban meghatározott formanyomtatványok
igénybevételével lehet megtenni.
23.8.5 Az adósságrendezés kezdeményezéséről az adósnak és adóstársnak egyidejűleg írásban
értesítenie kell a pénzügyi eszközeit vezető intézményeket.
23.8.6 A pénzügyi intézmény, akihez az adósságrendezési eljárás kezdeményezése benyújtásra került,
haladéktalanul tájékoztatja az adós lakóhelye szerinti területi Családi Csődvédelmi Szolgálatot a
bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás kezdeményezésének benyújtásáról. A Családi Csődvédelmi
Szolgálat erről a tényről a KHR Törvényben meghatározott módon adatot szolgáltat a KHR-be.
23.8.7 Az adósságrendezés során az adós és az adóstárs köteles:
23.8.7.1.1 az adósságrendezési eljárásba tartozó vagyonának és bevételeinek az adósságrendezés
céljára történő bevonására, a tartozások rendezéséhez szükséges bevétele és vagyona rendelkezésre
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tartására, ide nem értve azokat a vagyontárgyakat és bevételeket, amelyek az adósságrendezésbe
vonás alól mentesülnek,
23.8.7.1.2 a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás létrehozásában történő
közreműködésre, a főhitelező ezzel összefüggő tevékenységének támogatására,
23.8.7.1.3 a hitelezőkkel, egyéb kötelezettekkel, a Családi Csődvédelmi Szolgálattal és a családi
vagyonfelügyelővel történő együttműködésre,
23.8.7.1.4 a bírósági adósságrendezés elrendelése esetére gazdálkodásának a családi
vagyonfelügyelő általi ellenőrzésének és a vagyona, bevételei feletti rendelkezési joga korlátozásának
tűrésére,
23.8.7.1.5 az adósságrendezésre vonatkozó megállapodás megkötéséig vagy az egyezség bírósági
jóváhagyásáig terjedő időszakban a törlesztési kötelezettség, illetve a folyamatos fizetési
kötelezettségei főhitelező által meghatározott minimális törlesztőrészlet és jogerős bírósági
határozattal megállapított követelések és egyéb költségek (pl társasházi közös költség,
vagyonbiztosítás) teljesítésére,
23.8.7.1.6 vagyona, bevételei, valamint a vele szemben - pénzkövetelés megfizetése iránt érvényesített követelések fennállására, változására vonatkozó adatok és dokumentumok
szolgáltatására,
23.8.7.1.7 az általa vagy ellene indított, a pénzfizetésre irányuló vagy pénzben kifejezett vagyoni
értékkel összefüggő igényérvényesítési eljárásokkal összefüggő adatoknak az eljárásban részt vevő
felek általi megismerhetővé tételére.
23.8.7.1.8 Az adós és az adóstárs köteles arra, hogy ha a személyi, családi, vagyoni, jövedelmi
helyzetében, illetve a lakóhelyével összefüggésben vagy a következő pontban meghatározott
adatokban bekövetkező változás esetén, az azzal összefüggésben újonnan kitöltött űrlapokat és
dokumentumokat öt napon belül benyújtsa.
23.8.7.1.9 Az adósságrendezés kezdeményezésekor az adós, adóstárs köteles a főhitelező
eljárásával közvetlenül összefüggő postai és távközlési készkiadások megtérítése érdekében
költségátalány előlegezésére és megfizetésére.
23.8.8 Az adós és az adóstárs az adósságrendezés kezdeményezésekor köteles csatolni, hogy van-e
adóstársa, és csatolja az adóstárs nyilatkozatát az eljárás közös kezdeményezésére, és arra, hogy
melyek azok a tartozások, amelyekre vonatkozóan az adóstársnak nincs helytállási kötelezettsége.
23.8.9 Az adós, adóstárs az adósságrendezés kezdeményezésekor köteles csatolni az egyéb
kötelezett nyilatkozatát arról, hogy kötelezettséget vállal-e az adósságrendezés alatt fizetési
kötelezettségek teljesítésére vagy igazolja, hogy az egyéb kötelezettet az adósságrendezés
kezdeményezését megelőzően nyilatkozattételre felhívta.
23.8.10
A Bank a bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezésekor kapott adatokat,
nyilatkozatokat, dokumentumokat nem nyilvános személyes adatként és banktitokként kezeli, és
megteszi azok biztonságos megőrzéséhez szükséges intézkedéseket.
124

23.8.11
A Bank a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás kezdeményezésének benyújtásakor 8
napon belül értesíti az adóst, ha nem minősül főhitelezőnek, ezzel egyidejűleg az adós által
benyújtott dokumentumokat a Családi Csődvédelmi Szolgálat részére továbbítja. A Családi
Csődvédelmi Szolgálat - ha a rendelkezésre álló dokumentumokból megállapítható a főhitelező - a
dokumentumokat 8 napon belül a főhitelező részére továbbítja. Ha a rendelkezésre álló
dokumentumokból nem állapítható meg a főhitelező vagy az adósnak nincs főhitelezője, a Családi
Csődvédelmi Szolgálat a dokumentumokat 8 napon belül az adós lakóhelye szerinti bírósághoz
továbbítja az adós egyidejű értesítése mellett.
23.8.12
Ha a Bank főhitelezőnek minősül, 8 napon belül írásban nyilatkozik az adós számára,
hogy köteles-e a bírósági adósságrendezés előkészítésével és koordinálásával összefüggő feladatok
ellátására, ha nem köteles a főhitelezői feladatok ellátására, azt vállalja-e.
23.8.13
A Bank köteles a főhitelezők számára felsorolt feladatokat ellátni, ha az adós vagy az
adóstárs tartozásai kizárólag vele, illetve a vele a számviteli jogszabályok szerint kapcsolt
vállalkozásokkal szemben állnak fenn, és a főhitelező nem áll a pénzügyi közvetítőrendszer egyes
szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII.
törvény 17. §-a alapján elrendelt szanálási eljárás hatálya alatt vagy a jogutód nélküli
megszüntetésére irányuló eljárás hatálya alatt.
23.8.14
Ha a Bank nem minősül főhitelezőnek, vagy nem köteles vállalni a főhitelezői
tevékenységgel kapcsolatos feladatokat a nemleges nyilatkozatát, valamint adósnak a bírósági
adósságrendezés iránti kérelmét és mellékleteit a bírósághoz történő továbbítás céljából a
nyilatkozatát követő 8 napon belül az adós lakóhelye szerinti területi Családi Csődvédelmi
Szolgálathoz továbbítja az adós egyidejű értesítése mellett.
23.8.15
Ha a Bank a főhitelező az adóst egyidejűleg tájékoztatja az adósságrendezési eljárás
kezdeményezésétől esedékes a jelzáloghitel-szerződés alapján teljesítendő minimális törlesztőrészlet
összegéről. A minimális törlesztőrészlet összege a zálogjoggal biztosított nyilvántartott követelés
7,8%-ának egytizenketted része, de legfeljebb a zálogjoggal terhelt ingatlan forgalmi értéke 7,8%ának egytizenketted része, amelyet a főhitelező a zálogjoggal biztosított követelésére számol el. A
főhitelező a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás létrehozásával összefüggő koordinációs
és adminisztrációs feladatai ellátásáért az adóstól és az adóstársaktól összesen 30 000 forint postai és
távközlési költségátalányra jogosult, amelyet a felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül, de
legkésőbb az első törlesztőrészlettel együtt kell megfizetni. Ha az adós a költségátalányt nem fizeti
meg vagy a minimális törlesztő részlet fizetését a pénzügyi intézmény által előírt határidő alatt nem
kezdi meg, a főhitelező az adós által benyújtott dokumentumokat és a fizetési kötelezettség
elmulasztásáról szóló nyilatkozatot a Családi Csődvédelmi Szolgálatnak továbbítja bíróságon kívüli
adósságrendezési eljárás adós érdekkörében fennálló sikertelenségére hivatkozva.
23.8.16
Ha az adós az előző pont szerinti kötelezettségeket teljesíti, a főhitelező az adós által
benyújtott dokumentumokat 15 napon belül megvizsgálja, és ha az hiányos, egymásnak
ellentmondó, a KHR vagy a főhitelező által nyilvántartott adatokkal nem egyező adatokat vagy
nyilatkozatokat tartalmaz, az adóst adategyeztetésre hívja fel. A felhívásnak tartalmaznia kell, hogy
ha az adategyeztetés végső határideje a felhívás kibocsátásától számított 30 nap, ennek elmulasztása
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esetén a bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezése az adós érdekkörében fennálló okból
sikertelennek minősül.
23.8.17
Ha adategyeztetés nem szükséges vagy az eredményesen zárult, az adósságrendezés
kezdeményezéséről a főhitelező haladéktalanul, elektronikus úton értesíti a Családi Csődvédelmi
Szolgálatot, ehhez csatolja az adós által benyújtott és az adategyeztetés során keletkezett
dokumentumokat, és ennek megtörténtéről az adóst is haladéktalanul értesíti.
23.8.18
A főhitelező a bíróságon kívüli adósságrendezéssel összefüggő feladatok ellátásáért
költségátalányon kívül egyéb díjat vagy költségtérítést az eljárás egyéb résztvevőitől nem kérhet.
23.8.19
A Családi Csődvédelmi Szolgálat a bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezésének
tényét haladéktalanul bejegyzi az ARE nyilvántartásba.
23.8.20
Ha az adósnak nincs főhitelezője, az adós a bírósági adósságrendezés iránti kérelmét és
mellékleteit írásban, a lakóhelye szerinti területi Családi Csődvédelmi Szolgálat útján terjeszti elő a
bírósághoz, Az adós az adósságrendezés kezdeményezéséről a hitelezőit írásban tájékoztatni köteles,
és az ezt igazoló dokumentumokat a kérelméhez csatolja.
23.8.21
A Családi Csődvédelmi Szolgálat 30 napon belül megvizsgálja a dokumentumokat abból a
célból, hogy az adós jogosult-e adósságrendezési eljárás kezdeményezésére, továbbá elvégzi az
adatok ellenőrzését és a környezettanulmány elvégeztetését.
23.8.22
Ha az adós a Családi Csődvédelmi Szolgálat adategyeztetésre irányuló felhívásának
kézhezvételétől számított 21 napon belül az adategyeztetési kötelezettségét nem teljesíti, a
dokumentumok kiegészítése vagy kijavítása és azok benyújtása iránt nem intézkedik, a Családi
Csődvédelmi Szolgálat - az adósságrendezés adós érdekkörében történő sikertelen
kezdeményezésére tekintettel - az adós kérelmét és annak mellékleteit a bírósághoz továbbítja, és
erről az adóst és a főhitelezőt értesíti.
23.8.23
A vizsgálat során beszerzett adatokat a Családi Csődvédelmi Szolgálat továbbítja a
főhitelezőnek.
23.8.24
Az adós kérelme és melléklete megvizsgálásának, valamint ha szükséges, az
adategyeztetés, illetve a hiánypótlás megtörténtéről és az adatellenőrzés, környezettanulmány
vizsgálatok lefolytatásáról a Családi Csődvédelmi Szolgálat az adós részére igazolást állít ki, és az
igazolást, valamint a környezettanulmányról felvett jegyzőkönyvet postai úton megküldi az adósnak
és a főhitelezőnek, továbbá a főhitelezőnek elektronikus úton is továbbítja.
23.8.25
Az igazolás kiállításával egyidejűleg a Családi Csődvédelmi Szolgálat a honlapján
hirdetményt tesz közzé a bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezéséről.
23.9

Az adósságrendezés kezdeményezésének általános joghatásai

23.9.1 A Bank az adósságrendezés kezdeményezésének tudomásulvételétől csak az adósságrendezés
keretei között érvényesítheti az adóssal, adóstárssal, egyéb kötelezettel szemben a hitelviszonyból
fennálló jogviszony vagy egyéb jogviszony alapján fennálló követeléseit (ide nem értve a
pénzforgalmi szolgáltatásokért fizetendő díjat), ezenkívül az adóssal fennálló jogviszonyból eredő
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beszámítási jogát is csak az adósságrendezés szabályai által lehetővé tett módon gyakorolhatja. A
Bank továbbá nem tehet más olyan intézkedést sem, amely őt vagy ugyanahhoz a vállalatcsoporthoz
tartozó intézményt vagy más hitelezőt előnyösebb helyzetbe hozna a többi hitelezőhöz képest. Ezen
rendelkezések megszegése esetén a Bank az adóssal és a többi hitelezővel szemben kártérítési
kötelezettséggel tartozik. Az adósságrendezés kezdeményezéséről szóló tudomásulvétel az adós,
adóstárs, egyéb kötelezett erről szóló írásbeli bejelentése és a hirdetmény közzététele közül a
korábbi időpont. Az adós és az adóstárs egyetemlegesen felelős az írásbeli bejelentés késedelméből
vagy valótlanságából eredő károkozásért.
23.9.2 Az adósságrendezés kezdeményezéséről értesített Bank, továbbá értesítés hiányában
hirdetmény közzétételétől a Bank az adósságrendezés záró időpontjáig az adósságrendezés
kezdeményezése miatt vagy az adós, adóstárs nemfizetésére vagy késedelmes fizetésére
hivatkozással nem mondhatja fel a korábban létrejött hiteljogviszonyt, hitelszerződés alapján
azonban nem köteles a hitelkeret rendelkezésre tartására, pénzkölcsön nyújtásának folytatására. A
hitelező az adósságrendezés kezdeményezésének tudomásulvételétől csak az adósságrendezés
keretei között érvényesítheti az adóssal, adóstárssal, egyéb kötelezettel szemben fennálló
követeléseit.
23.9.3 Az adós, adóstárs az adósságrendezésbe vonható vagyontárgyait, bevételeit az
adósságrendezés kezdeményezésétől kezdve annak szem előtt tartásával kezeli, kiadásait úgy
ésszerűsíti, hogy a hitelezők érdekeit ne veszélyeztesse, továbbá tartózkodnia kell minden olyan
magatartástól, amely az adósságrendezés célját meghiúsítaná vagy veszélyeztetné. Az adós
adósságrendezésbe tartozó vagyont nem idegeníthet el, biztosítékul nem adhat, más módon sem
terhelhet meg, vételi, visszavásárlási, elővásárlási jogot nem adhat, a vagyon használatát,
hasznosítását sem engedheti át, a vagyonra vonatkozóan haszonélvezeti jogot nem alapíthat.
23.9.4 Az adós és az adóstárs az adósságrendezés kezdeményezésétől kezdve újabb hitel- vagy
kölcsönszerződést nem köthet, pénzeszközeit tartós befektetési formában nem helyezheti el. Az
adós, adóstárs nem hozhat továbbá más olyan intézkedést sem, amely alkalmas arra, hogy valamely
hitelezőjét jogellenesen előnyben részesítse a többivel szemben, vagy amely valamely hitelezője
kijátszását célozza vagy azt eredményezheti.
23.9.5 Az adós, adóstárs az adósságrendezés kezdeményezését követően megteszi a szükséges
intézkedéseket az adósságrendezésbe tartozó vagyon értékének megőrzése, állagának megtartása, a
vagyonvesztés elkerülése, a vagyon és a bevételek adósságkezelési célra történő rendelkezésre
tartása érdekében.
23.9.6 Az adós, adóstárs a bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezésétől nem teljesítheti a
szerződésben vagy egyoldalú jogügyletben ellenszolgáltatás nélkül vállalt pénzfizetésre,
tartozásátvállalásra, tartozáselvállalásra, teljesítésátvállalásra, kezességvállalásra vagy más
helytállásra vonatkozó kötelezettségeit.
23.9.7 Az adósságrendezés kezdeményezésétől az adósságrendezés záró időpontjáig az adós, illetve
az adóstársak egymásra és más személyekre nem engedményezhetik sem a már esedékessé vált, sem
pedig a később esedékessé váló pénzbeli vagy vagyoni követeléseiket.Az adós, az adóstársa, és az
adósságrendezési eljárásban részt vevő egyéb kötelezett köteles a bíróságon kívüli adósságrendezési
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megállapodásban, az bírósági adósságrendezési egyezségben és a bírósági adósságtörlesztési
határozatban meghatározott követelése érvényesítésére a jogszabályok szerinti igényérvényesítési
eljárásokat kezdeményezni, ennek megtörténtéről a főhitelezőt és a bírósági adósságrendezési
eljárásban a családi vagyonfelügyelőt tájékoztatnia kell.
23.9.8 Ha az adós az e pontban meghatározott kötelezettségeit megszegi, a Családi Csődvédelmi
Szolgálat adósságrendezés adós érdekkörében történő sikertelen kezdeményezésére tekintettel az
adós kérelmét és annak mellékleteit a bírósághoz továbbítja, ha pedig a bíróság már elrendelte az
adósságrendezést, az eljárás megszüntetését kezdeményezi.
23.9.9 A hirdetmény közzétételének napjától az adós vagy az adóstárs vagyontárgyán alapított
óvadékból a jogosult a követelését közvetlenül kielégítheti, a fennmaradó összeggel 5 napon belül
köteles az adóssal elszámolni.
23.9.10
Az adósságrendezés kezdeményezésének benyújtásáról szóló értesítés végrehajtó általi
kézhezvételétől kezdve - az adóssal, a kezessel, egyéb egyetemleges kötelezettel és a dologi
kötelezettel szemben - a velük szemben fennálló követelések behajtása iránt folyamatban lévő
végrehajtási eljárásokban eljárási cselekmény, intézkedés nem foganatosítható, a végrehajtási ügy
szünetel, a felek és az egyéb kötelezettek által a szünetelés időtartama alatt tett nyilatkozatok is
hatálytalanok; ettől az időponttól minden határidő nyugszik. Ezt követően a végrehajtási eljárásban
már nem lehet újabb árverési hirdetményt közzétenni, a szünetelés előtt már közzétett árverési
hirdetmény alapján az árverést a végrehajtó akkor lefolytatja le, ha a licitálás már megkezdődött, és
érvényes licitajánlat érkezett. Ha az árverés érvényes és eredményes, az abból befolyt vételárat a
végrehajtó a Vht. szabályai szerint osztja fel a végrehajtást kérők között.
23.9.11
Az adósságrendezés kezdeményezésének benyújtásáról szóló értesítés kézhezvételétől,
illetve a hirdetmény közzétételétől kezdve az adós, adóstárs biztosítékul lekötött vagyonára
vonatkozóan bírósági végrehajtáson kívüli értékesítés csak akkor folytatható le, ha az árverési
hirdetményt már korábban közzétették, annak alapján a licitálás megkezdődött és érvényes ajánlat is
benyújtásra került. Ebben az esetben, ha az árverés érvényes, a vételárral a zálogjogosult a Ptk. és a
zálogtárgyak bíróságon kívüli értékesítéséről szóló jogszabályok szerint számol el az adóssal. Az adós
vagyonára vezetett végrehajtás korlátozása vagy megszüntetése iránti perek szünetelnek, az
értékesítésre vonatkozó cselekmények nem folytathatók, a régi Ptk. szerinti szabályok szerint kikötött
biztosítéki célú vételi jog, vételi jog, visszavásárlási jog nem gyakorolható, biztosítéki célú
engedményezésen alapuló követelésből eredő jog, továbbá az adóssal szemben pénzkövetelés
érvényesítése csak az adósságrendezés keretében, hitelezőként bejelentkezve érvényesíthető; az
ezzel ellentétes intézkedések hatálytalanok. Az adósságrendezés kezdeményezésének benyújtásáról
szóló tudomásulvétel az adós erről szóló írásbeli bejelentése és a hirdetmény közzététele közül a
korábbi időpont. Az adós felelős az írásbeli bejelentés késedelméből vagy valótlanságából eredő
károkozásért.

23.10 Az adósságrendezés kezdeményezésének Bankkal kötött szerződésekre vonatkozó
joghatásai
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23.10.1
A Bank az adósságrendezés iránti kérelem benyújtását követően az adósságrendezési
eljárásban részt vevőkkel szembeni követelés behajtási tevékenységét felfüggeszti,
23.10.2
A Bank az adósságrendezés iránti kérelem benyújtását követően a hitelkártya szerződés
alapján a hitelkeretet nem tarja az adósságrendezési eljárásban részt vevők rendelkezésére. Az
előbbiekre tekintettel a főkártya és társkártya a Bank által díjmentesen tiltásra kerül, hitelkártya
tranzakciót sem a főkártyabirtokos sem a társkártyabirtokos nem tud kezdeményezni, azonban a
Bank a hitelkártyaszámla javára érkező jóváírásokat teljesíti. A Bank a felhasznált hitelkeretet egy
banki technikai számlán tartja nyilván.
23.10.3
A Bank az adósságrendezés iránti kérelem benyújtását követően a folyószámlahitel
szerződés alapján a hitelkeretet nem tartja az adósságrendezési eljárásban részt vevők
rendelkezésére. Az előbbiekre tekintettel az adósságrendezési eljárásban részt vevők a
folyószámlahitelként rendelkezésre tartott összeg terhére forint átutalási/átvezetési megbízásokat
nem adhatnak, az adósságrendezési eljárásban részt vevők nem terhelheti meg.
23.10.4
A Bank az adósságrendezés iránti kérelem benyújtását követően az adósságrendezési
eljárásban részt vevők személyi kölcsönének törlesztéséül szolgáló Bankszámlát/Banki Technikai
Hitelszámlát nem terheli meg az esedékes törlesztőrészletek összegével. A személyi kölcsönről szóló
szerződésben meghatározott futamidő és törlesztőrészletek összege nem változik, azonban a Bank
késedelmi kamatot nem számít fel.
23.11 A bíróságon kívüli adósságrendezés lefolytatása, adósságrendezési megállapodás
23.11.1
A főhitelező az igazolás kézhezvételét követő 30 napon belül az adós, adóstárs
bevonásával összeállítja az eljárásban részt vevők és egyéb kötelezettek listáját, az elérhetőségükre,
valamint a hitelezői követelésekre vonatkozó adatokkal.
23.11.2

A főhitelező az adós, adóstárs bevonásával megállapodás tervezetet készít.

23.11.3
Az adósságrendezési megállapodás akkor jön létre, ha annak szövegére valamennyi
érintett hitelező és az adós, adóstárs, valamint az adósságrendezésben kötelezettséget vállaló egyéb
kötelezett alakilag érvényes elfogadó nyilatkozatot tett és azt visszaküldte a főhitelezőnek és az
adósnak, adóstársnak. Az adósságrendezési megállapodás létrejöttének napja az utolsó elfogadó
nyilatkozat főhitelező általi kézhezvételének napja.
23.11.4
Az adósságrendezési megállapodás és az azt elfogadó nyilatkozatok másolatát a
főhitelező a kézhezvételtől számított 8 napon belül megküldi az adós, adóstárs, részére, és az
értesítésben megjelöli az adósságrendezési megállapodás létrejöttének dátumát.
23.11.5
A Családi Csődvédelmi Szolgálat a bíróságon kívüli sikeres adósságrendezés tényét 8
napon belül bejegyzi az ARE nyilvántartásba.
23.12 Sikertelen bíróságon kívüli adósságrendezés
23.12.1
Ha az igazolás főhitelező általi kézhezvételétől számított 90 napon belül - amennyiben a
hitelezők között a főhitelezőn és kapcsolt vállalkozásain kívül más hitelezők vannak, akkor 120 napon
belül - nem jön létre a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás, vagy
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23.12.2
az adósságrendezési megállapodásban vállalt kötelezettségeit felhívás ellenére 30 nap
múlva sem teljesíti.
23.13 A bírósági adósságrendezési eljárás
23.13.1
Ha a Családi Csődvédelmi Szolgálat bírósághoz továbbítja az anyagokat és a bíróság azt
állapítja meg, hogy nincs helye az adósságrendezési kérelem hivatalbeli elutasításának, a bíróság
elrendeli a bírósági adósságrendezési eljárást.
24

KISZERVEZÉS

A kiszervezéssel kapcsolatos információkat erről szóló Különös Üzletszabályzat tartalmazza.
25

26

MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT

25.1

A Bank jogosult meghatározni az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben, épületeiben
(Bankfiókjaiban) tartózkodó Üzletféltől elvárt általános magatartási szabályokat a kulturált,
biztonságos ügyintézés érdekében. Ezen magatartási szabályokat az „Általános magatartási
szabályok a CIB Bank Zrt. épületeiben” elnevezésű dokumentum (továbbiakban:
Magatartási Szabályzat) tartalmazza. A Bank a Magatartási Szabályzatot ezen
helyiségekben, épületekben (Bankfiókokban) kifüggeszti, továbbá a Bank honlapján a
www.cib.hu internetes címen elérhetővé teszi.

25.2

Az Üzletfél köteles a Magatartási Szabályzatban foglaltakat betartani, ügyintézése során
ennek megfelelően eljárni. Amennyiben az Üzletfél megsérti a Magatartási Szabályzatban
foglaltakat a Bank jogosult a Magatartási Szabályzatban foglaltak szerint eljárni, így
különösen, de nem kizárólagosan a Magatartási Szabályzatban foglalt esetben a magatartási
szabályok megsértésével érintett Bankfiókot előre meg nem határozott időtartamra
bezárni.

25.3

Abban az esetben, ha a Magatartási Szabályok megsértésének vagy a Bank biztonságos
működésének, banki ügyintézés zavartalanságának veszélyeztetettsége felmerül, úgy a Bank
saját döntése alapján jogosult a veszéllyel érintett Bankfiókot bezárni.

25.4

A Bank a Bankfiók bezárásával kapcsolatos tudnivalókról az Üzletfelet a Bankfiók
bezárásával egyidejűleg kifüggesztésre kerülő, “A CIB Bank Zrt. épületeiben alkalmazott
általános magatartási szabályok megsértése vagy annak veszélye esetére szóló ügyféltájékoztató útján tájékoztatja.
MAGATARTÁSI KÓDEX

A Bank a 2016. január 1-én hatályba lépett Magatartási Kódex Ajánlás a pénzügyi szervezetek és
ügyfeleikkel és partnereikkel szembeni magatartásról rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek
ismeri el. A Bank vállalja, hogy tevékenysége során a jogszerűség, átláthatóság, ügyfélközpontúság,
szakértelem, tisztelet és diszkrimináció tilalma, együttműködés, korrupció elleni küzdelem, az
érdekütközések kezelése, társadalmi felelősségvállalás, fenntartható fejlődés, belső
kontrollmechanizmusok alapelveinek betartásával érvényesíti a Magatartási Kódex előírásait az
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Üzletfelekkel szembeni magatartásában. A Magatartási Kódex teljes szövege elérhető a Bank
internetes honlapján (www.cib.hu) és a Bankfiókokban.
27

MAGNIFICA SZOLGÁLTATÁS

27.1

Magnifica szolgáltatásról általában

27.1.1 A Magnifica szolgáltatás keretében az Üzletfél kiszolgálását, a Bank és az Üzletfél közötti
rendszeres és személyes kapcsolattartást egy dedikált kapcsolattartó, az Üzletfél és a Bank közötti
kommunikáció egyik speciális csatornájaként a Magnifica bankár látja el.
27.1.2 A nagykorú Üzletfél Magnifica Üzletféllé minősítése az Üzletfél által személyesen, a
Bankfiókban közöltkérelme és a Bank és az Üzletfél között a Magnifica szolgáltatásra vonatkozó
egyedi megállapodás útján történik, amennyiben az Üzletfél teljesíti a Magnifica szolgáltatásba
történő bekerülés feltételét (a továbbiakban: Bekerülés feltétele) és az Üzletfél nem Private Banking
Üzletfél, továbbá, ha az Üzletfél a Banknál Bankszámlára vonatkozó szerződéssel rendelkezik. Azon
Üzletfél, aki Magnifica Üzletfél lett, jogosult a Magnifica szolgáltatásra mindaddig, amíg a Magnifica
szolgáltatásból történő kikerülés feltétele nem teljesül (a továbbiakban: Kikerülés feltétele).
27.1.3 Ha az Üzletfélnek közös tulajdonban van egy másik Üzletféllel a Banknál kezelt megtakarítási
állománya vagy az a számlája, melyre a jóváírás érkezik, akkor a Bank az első helyen megnevezett
Üzletfél (Számlatulajdonos) megtakarítási állományához számítja a megtakarítást és az első helyen
megnevezett Üzletfél (Számlatulajdonos) jóváírásának tekinti a jóváírást. Ebben az esetben Magnifica
Üzletfélnek a megtakarítási állományra vagy a számlára vonatkozó szerződésben első helyen
megnevezett Üzletfelet tekinti a Bank. A Banknál kezelt megtakarítási állományba a tőzsdén nem
forgalmazott részvények nem kerülnek beszámításra.
27.2

A Bekerülés feltétele

27.2.1 2014. május 5-től kezdődően a Bank azon Üzletfele vált Magnifica Üzletféllé, aki teljesítette
azt a Bekerülési feltételét, hogy 2014. március 31-én érvényes Prémium Banki Szolgáltatásra
vonatkozó Kiegészítő Megállapodással rendelkezett.
A bevezetésre kerülő Magnifica szolgáltatásról a Bank az erről szóló levélben értesíti a fent
meghatározott Prémium Üzletfeleit és a Prémium Személyi bankár is bemutatja a Magnifica
szolgáltatást. A Prémium Személyi bankárral történő egyeztetés során az Üzletfél
meghatározza, hogy a Prémium szolgáltatást felváltó Magnifica szolgáltatás miatt, melyik
számlacsomagra kívánja módosítani a meglévő CIB Prémium Magánszámla csomagját
továbbá megállapodnak abban, hogy a Magnifica szolgáltatásra vonatkozó rendelkezések
egymás közötti jogviszonyukban hatályba lépnek.

27.2.2 2014. augusztus 1-jétől 3 ütemben, 2014. augusztustól, szeptembertől és októbertől a Bank
azon Üzletfele vált Magnifica Üzletféllé, aki teljesítette azt a Bekerülés feltételét, hogy 2013.
novembertől 2014. áprilisig terjedő hat hónap mindegyikében teljesítette azt, hogy a Banknál kezelt
megtakarítási állománya, minden hónap utolsó banki napján elérte a 12.500.000 Ft (azaz
tizenkétmillió-ötszázezer) forintot.
27.2.3 2014. augusztus 1-jétől 2014. december 31-ig a Bank azon Üzletfele válik Magnifica Üzletféllé,
aki teljesíti azt a Bekerülés feltételét, hogy a Banknál kezelt megtakarítási állománya eléri a
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12.500.000 Ft (azaz tizenkétmillió-ötszázezer) forintot és az Üzletfél erre irányuló kérésére, a Bank és
az Üzletfél között a Magnifica szolgáltatásra vonatkozó egyedi megállapodás jön létre.
27.2.4 2015. január 1-jétől a Bank azon Üzletfele válik Magnifica Üzletféllé, aki teljesíti azt a
Bekerülés feltételét, hogy:
• 2014. augusztus, 2014. szeptember, 2014. október utolsó banki napján a Banknál kezelt
megtakarítási állományának átlaga legalább 9.000.000 Ft (azaz kilencmillió forint) vagy,
• 2014. augusztustól 2014. októberig az Üzletfél Banknál vezetett számlájára, minden
hónapban ugyanarról a számláról egyösszegű jóváírás esetén legalább 450.000 Ft (azaz
négyszáz-ötvenezer forint), több jóváírás esetén, összesen legalább 450.000 Ft jóváírás
érkezik vagy
• ha az Üzletfél megtakarítási állománya a 9.000.000 Ft (azaz kilencmillió) forintot eléri és
az Üzletfél erre irányuló kérése esetén, a Bank és az Üzletfél között a Magnifica
szolgáltatásra vonatkozó egyedi megállapodás jön létre, mely egyedi megállapodás alapján
nyújtja a Bank az Üzletfél részére a Magnifica szolgáltatást

27.2.5 Amennyiben az Üzletfél teljesíti a Bekerülés feltételét, a Bank 3 ütemben, 2015. januárban,
februárban és márciusban az Üzletfelét levélben értesíti arról, hogy az értesítés keltének naptári
hónapjától Magnifica Üzletfélnek minősül.
27.2.6 A nem forint megtakarítási állomány vagy a jóváírás átváltása forintra a Magyar Nemzeti Bank
hivatalos árfolyamán történik.
27.2.7
A továbbiakban a Bank azon Üzletfele válik Magnifica Üzletféllé, aki teljesíti legalább az
egyik alább meghatározott Bekerülés feltételét, vagy erre irányuló kérelmét személyesen közli, és a
Magnifica szolgáltatásra vonatkozó egyedi megállapodást köt a Bankkal:
• hat egymást követő naptári hónapban a Banknál kezelt megtakarítási állománya minden
hónap utolsó banki munkanapján eléri a 9.000.000 (azaz kilencmillió) forintot vagy ezzel
egyenértékű devizaösszeget vagy,
• hat egymást követő naptári hónapban a Banknál vezetett bankszámláira összevontan,
minden hónapban legalább 450.000 (azaz négyszázövenezer) forint vagy ezzel egyenértékű
devizaösszegben jóváírás érkezik vagy,
• hat egymást követő naptári hónapban a Banknál kezelt saját (CIB Befektetési Alapkezelő
Zrt. és Eurizon Capital S.A. által kezelt) és idegen banki (minden más alapkezelő által
kezelt) befektetési alap állománya minden hónap utolsó banki munkanapján eléri a
4.500.000 (azaz négymillió-ötszázezer) forintot vagy ezzel egyenértékű devizaösszeget
vagy,
• a bekerülési feltétel vizsgálata hónapjának utolsó banki munkanapján (minden év június,
legelőször 2019 év) az Üzletfél rendelkezik olyan ingatlanfedezettel biztosított hitel- vagy
kölcsönszerződéssel, amely alapján a folyósított hitel vagy kölcsön összege a 30.000.000
(azaz harmincmillió) forintot eléri, vagy azt meghaladja feltéve, hogy a bekerülés alapjául
szolgáló ingatlanfedezettel biztosított hitel- vagy kölcsönszerződéshez kapcsolódóan
•

nincs és soha nem volt 60 napot meghaladó lejárt tartozása,
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•

a Bank semmilyen jogcímen nem engedett el követelést,

•

az ingatlanfedezettel biztosított hitel- vagy kölcsönszerződés nem lejárt státuszú.

27.2.8 Bekerülés feltétele lehet, ha
• Üzletfél megtakarítási állománya kevesebb, mint hat egymást követő naptári hónapban
éri el a 9.000.000 (azaz kilencmillió) forintot vagy ezzel egyenértékű devizaösszeget, vagy
• Üzletfél Banknál vezetett bankszámláira kevesebb, mint hat egymást követő naptári
hónapban érkezik összevontan 450.000 (azaz négyszázötvenezer) forint vagy ezzel
egyenértékű devizaösszegben jóváírás, vagy
• kevesebb, mint hat egymást követő naptári hónap utolsó banki munkanapján éri el az
Üzletfél Banknál kezelt saját (CIB Befektetési Alapkezelő Zrt és Eurizon Capital S.A. által
kezelt) és idegen banki (minden más alapkezelő által kezelt) befektetési alap állománya
minden hónapban a 4.500.000 (azaz négymillió-ötszázezer) forintot vagy ezzel egyenértékű
devizaösszeget, vagy
• a bekerülési feltétel vizsgálata hónapjának utolsó banki munkanapján (minden év június,
legelőször 2019 év) az Üzletfél rendelkezik olyan ingatlanfedezettel biztosított hitel- vagy
kölcsönszerződéssel, amely alapján a folyósított hitel vagy kölcsön összege kevesebb, mint
30.000.000 (azaz harmincmillió) forint feltéve, hogy a bekerülés alapjául szolgáló
ingatlanfedezettel biztosított hitel- vagy kölcsönszerződéshez kapcsolódóan
•

nincs és soha nem volt 60 napot meghaladó lejárt tartozása,

•

a Bank semmilyen jogcímen nem engedett el követelést,

•

az ingatlanfedezettel biztosított hitel- vagy kölcsönszerződés nem lejárt státuszú,

és az Üzletfél erre irányuló kérését a Bank megvizsgálja és pozitív döntést követően a Bank és
az Üzletfél között a Magnifica szolgáltatásra vonatkozó egyedi megállapodás jön létre, mely
egyedi megállapodás alapján nyújtja a Bank az Üzletfél részére a Magnifica szolgáltatást.

27.2.9
A Bank először 2015. áprilisban értesítette az Üzletfeleit, hogy 2015. május 1-jétől
Magnifica Üzletfélnek minősülnek.
A fentiekben meghatározott Bekerülési feltételek alapján a Bank először 2019 júliusában
értesíti az Ügyfeleit, hogy 2019. július 1. napjától Magnifica Üzletfélnek minősülnek.

27.2.10
A fent meghatározott Bekerülés feltétele alapján a Bank a CIB Csoporttal
munkaviszonyban lévő Üzletfeleket először 2015. júniusban értesítette arról, hogy 2015. július 1-től
Magnifica Üzletfélnek minősülnek.
27.2.11
A nem forint alapú (EUR, USD, GBP, CHF) megtakarítási állomány, saját és idegen banki
befektetési alap állomány vagy a jóváírás átváltása forintra a Magyar Nemzeti Bank hivatalos napi
középárfolyamán történik.
27.3

A Kikerülés feltétele és a kikerülés

27.3.1 Az alábbiakban kerülnek meghatározásra azok a feltételek, melyek teljesülése esetén az
Üzletfél elveszíti Magnifica Üzletfél státuszát.
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27.3.2 Kikerülés feltétele:
• Üzletfél nem teljesíti azt a feltételt, hogy a kikerülést (minden év július 1. napja) megelőző
utolsó előtti naptári hónap utolsó banki munkanapján (minden év május hónapjában) a
Banknál kezelt megtakarítási állománya eléri a 9.000.000 (azaz kilencmillió) forintot vagy
ezzel egyenértékű devizaösszeget, vagy
• Üzletfél nem teljesíti azt a feltételt, hogy a kikerülést (minden év július 1-je) megelőző
utolsó előtti naptári hónapban (minden év május hónapjában) a Banknál vezetett
bankszámláira érkező jóváírás összege összevontan eléri a minimum 450.000 (azaz
négyszázötvenezer) forintot vagy ezzel egyenértékű devizaösszegű jóváírást, vagy
• Üzletfél nem teljesíti azt a feltételt, hogy a kikerülést (minden év július 1-je) megelőző
utolsó előtti naptári hónap utolsó banki munkanapján (minden év május hónapjában) a
Banknál kezelt saját (CIB Befektetési Alapkezelő Zrt és Eurizon Capital S.A. által kezelt) és
idegen banki (minden más alapkezelő által kezelt) befektetési alap állománya eléri a
4.500.000 (azaz négymillió-ötszázezer) forintot vagy ezzel egyenértékű devizaösszeget,
vagy
• Üzletfél nem teljesíti azt a feltételt, hogy a kikerülést (minden év július 1-je) megelőző
utolsó előtti naptári hónap utolsó banki munkanapján (minden év május hónapjában)
rendelkezik olyan ingatlanfedezettel biztosított hitel- vagy kölcsönszerződéssel, amely
alapján a folyósított hitel vagy kölcsön összege a 30.000.000 (azaz harmincmillió) forintot
eléri, vagy azt meghaladja feltéve, hogy a bekerülés alapjául szolgáló ingatlanfedezettel
biztosított hitel- vagy kölcsönszerződéshez kapcsolódóan
•

nincs és soha nem volt 60 napot meghaladó lejárt tartozása,

•

a Bank semmilyen jogcímen nem engedett el követelést,

•

az ingatlanfedezettel biztosított hitel- vagy kölcsönszerződés nem lejárt státuszú.

• az Üzletfél a türelmi időszak (27.3.4. pont) alatt sem tudja teljesíteni a Bekerülési
feltételként meghatározott feltételeket (27.2.7. pont).

27.3.3
A Bank minden év márciusában megvizsgálja, hogy a Bekerülés feltétele teljesül-e a
vizsgálati időpontot megelőző 6 naptári hónap (szeptember, október, november, december, január,
február) valamelyikében. Ha a Bank azt állapítja meg, hogy a Bekerülés feltétele nem teljesül, akkor a
Bank az Üzletfél részére türelmi időszakot (továbbiakban: Türelmi időszak) biztosít ugyanannak a
naptári évnek május 31. napjáig, annak érdekében, hogy az Üzletfél teljesítse a Bekerülés feltételét.
27.3.4
Ahhoz, hogy az Üzletfél Magnifica Üzletfél maradjon, a Türelmi időszakban a Bekerülés
feltételét (27.2.7. pont) kell teljesítenie. Az Üzletfél elveszti a Magnifica Üzletfél státuszát a Türelmi
időszak végétől, azaz ugyanannak a naptári évnek július 1. napjától, ha az Üzletfél nem teljesíti azt,
hogy
• a kikerülést (minden év július 1. napja) megelőző utolsó előtti naptári hónap utolsó banki
munkanapján (minden év május hónapjában) a Banknál kezelt megtakarítási állománya eléri
a 9.000.000 (azaz kilencmillió) forintot vagy ezzel egyenértékű devizaösszeget, vagy
• a kikerülést (minden év július 1. napja) megelőző utolsó előtti naptári hónapban (minden
év május hónapjában) a Banknál vezetett bankszámláira érkező összevont jóváírás összege
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eléri a legalább 450.000 (azaz négyszázötvenezer) forintot vagy ezzel egyenértékű
devizaösszegű jóváírást, vagy
• a kikerülést (minden év július 1. napja) megelőző utolsó előtti naptári hónap utolsó banki
munkanapján (minden év május hónapjában) a Banknál kezelt saját (CIB Befektetési
Alapkezelő Zrt és Eurizon Capital S.A. által kezelt) és idegen banki (minden más alapkezelő
által kezelt) befektetési alap állománya eléri a 4.500.000 (azaz négymillió-ötszázezer)
forintot vagy ezzel egyenértékű devizaösszeget, vagy
• a kikerülést (minden év július 1. napja) megelőző utolsó előtti naptári hónap utolsó banki
munkanapján (minden év május hónapjában) rendelkezik olyan ingatlanfedezettel biztosított
hitel- vagy kölcsönszerződéssel, amely alapján a folyósított hitel vagy kölcsön összege a
30.000.000 (azaz harmincmillió) forintot eléri, vagy azt meghaladja feltéve, hogy a bekerülés
alapjául szolgáló ingatlanfedezettel biztosított hitel- vagy kölcsönszerződéshez
kapcsolódóan

27.4

•

nincs és soha nem volt 60 napot meghaladó lejárt tartozása,

•

a Bank semmilyen jogcímen nem engedett el követelést,

•

az ingatlanfedezettel biztosított hitel- vagy kölcsönszerződés nem lejárt státuszú.

A Magnifica szolgáltatás

A Magnifica szolgáltatás keretében a Bank és az Üzletfél közötti kommunikáció speciális
csatornájaként a Magnifica Üzletfél rendelkezésére áll a Magnifica Bankár mind személyes találkozón
mind telefonon keresztül ezen kívül a Magnifica Üzletfél rendelkezésére áll a Magnifica24 vonal is.
27.4.1 Magnifica Bankár
27.4.1.1
A Magnifica Bankár elsősorban személyes találkozó keretében tartja a kapcsolatot a
Magnifica Üzletféllel. A Magnifica Üzletfél a Magnifica Bankárával telefon keresztül is létesíthet
kapcsolatot.
27.4.1.2
veheti.

A Magnifica Bankárnál a Magnifica Üzletfél a Bank szolgáltatásait személyesen igénybe

27.4.1.3
A Magnifica a bankárra irányadó munkaidőben a Bank által megadott telefonon
keresztül a Felhasználó-azonosítóval és TAK-kal történő azonosítás mellett az Üzletfélnek mindazon
információt megadja, és a pénztári Tranzakciókon kívül az Üzletfél által adott, az alábbi szakaszban is
felsorolt Szolgáltatásokkal kapcsolatos mindazon megbízást teljesíti, amely az Üzletfél számára a
Bankfiókokban elérhető, de nem igényli az Üzletfél személyes jelenlétét és közreműködését. Ha a
Bankszámla feletti rendelkezési jog együttes, akkor Magnifica Bankáron keresztül TAK-kal történő
azonosítást igénylő Szolgáltatások nem vehetők igénybe. Magnifica Bankáron keresztül a Magnifica
Üzletfél TAK megadása nélkül banktitoknak nem minősülő információt kérhet kamatokról,
árfolyamokról, és a Bank Szolgáltatásairól.
27.4.1.4
A Magnifica Bankár a bankárra irányadó munkaidőben, telefonon az alábbi ügyintézéssel
áll a Magnifica Üzletfelek rendelkezésére:
•

pénzforgalmi Tranzakciók végzése (bankon belül, bankon kívül);

135

• pénzforgalmi megbízások adása (csoportos beszedési megbízás, állandó átutalási
megbízás);
•

Betétekkel kapcsolatos ügyintézés (lekötése, módosítása, megszüntetése);

•

egyes értékpapírügyletek;

• Bankkártyához
kártyapótlás);

kapcsolódó

egyes

Szolgáltatások

(pl.

•

csoportos biztosításokhoz történő csatlakozás;

•

elektronikus csatornákhoz kapcsolódó egyes Szolgáltatások;

aktiválás,

limitmódosítás,

• Bankszámlával kapcsolatos, egyes nem pénzforgalmi szolgáltatások (pl., igazolás kérése
Tranzakcióról, számlainformáció, ügyféladatok módosítása és személyes adat karbantartás
kivéve név és azonosító okmány), azonosító okmány tiltása stb.).

27.4.1.5
A Bank csak az általa megadott Magnifica Bankár hangrögzítővel ellátott telefonszámán
köteles teljesíteni az Üzletfél fentiekben meghatározott kéréseit. A Magnifica24 vonalra kerülnek
automatikusan átirányításra a Magnifica Üzletfél hívásai, ha a Magnifica Bankár telefonja foglalt vagy
a Magnifica Bankár nem veszi fel, illetve a Magnifica Bankár munkaidején túl történik a telefonhívás
vagy ha Magnifica Bankárt egy másik Magnifica Bankár helyettesíti.
27.4.2 Panaszkezelés
A Magnifica Üzletfél panaszát megteheti a jelen feltételek Panaszkezelés és jogviták fejezetében
megjelölt fórumok mellett a Magnifica Bankárnál, valamint a Magnifica24 vonalon.

27.4.3 Befektetési tanácsadás
A Bank a Magnifica Szolgáltatások keretében befektetési tanácsadási tevékenységre irányuló
szolgáltatást nyújt a Magnifica Üzletfél részére. A Bank a befektetési tanácsadási tevékenységet a
mindenkori befektetési szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata szerint nyújtja.

27.4.4 Egyedi árfolyamjegyzés
A Bank egyedi árfolyamot biztosít a Magnifica Üzletfelei részére.

27.4.5 Magnifica szolgáltatás igénybevételének elutasítása
A Magnifica Üzletfél jelzheti, hogy a Magnifica szolgáltatást nem kívánja igénybe venni, ebben az
esetben a Magnifica Bankár nem keresi a Magnifica Üzletfelet, de az Üzletfél bármikor
kezdeményezheti a kapcsolatot a Magnifica Bankárral.

27.4.6 Magnifica Bankár személyében bekövetkező változás
27.4.6.1
A Bank jogosult a Magnifica Bankár személyét egyoldalúan megváltoztatni, a változásról
a Magnifica Üzletfelet az új Magnifica Bankár tájékoztatja a változást követően.
27.4.6.2
Az Magnifica Üzletfél jogosult azt kérni, hogy az általa meghatározott Magnifica Bankár
nyújtsa a Magnifica szolgáltatást.
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27.4.7 Magnifica Bankárok listája
Az Üzletfél a CIB24-en vagy bármelyik bankfiókban érdeklődhet arról, hogy ki a hozzá rendelt
Magnifica Bankár és mi az elérhetősége.
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET: CIB CSOPORT

Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:

Intesa Sanpaolo s.p.a.
IT-Piazza San Carlo 156, Turin
Milano Company Register and Fiscal Code 00799960158

Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:

Intesa Sanpaolo Holding International S.A.
LU-1724 Luxembourg, Boulevard du Prince Henri 35.
RCS Luxembourg: B.44318

Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:

VUB Bank
SK- 82990 Bratislava 25., Mlynské nivy 1.

Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:

Privredna Banka Zagreb (PBZ)
CRO-10000 Zagreb, Rackoga 6.

Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:

Banca Intesa ad Beograd
11070 Novi Beograd, Milentija Popovica 7.b.

Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:

Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina
71000 Sarajevo, Obana Kulina bana 9.a.

Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:

Intesa Sanpaolo Bank Albania
Tirana, Rr. „Ismail Qemali”, No.27.

Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:

Banka Koper
SLO – 6502 Koper, Pristaniska Iluca 14.

Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:

Intesa Sanpaolo Bank Romania
RO-Sector 1. Bucharest, Bucharest Business Park Str. Tipografilor nr. 11-15.

Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:

CIB Bank Zrt.
H-1024 Budapest, Petrezselyem utca 2–8
01-10-041004 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)

Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:

CIB Rent Operatív Lízing Zrt.
H-1024 Budapest, Petrezselyem utca 2–801-10-044460 (Fővárosi Törvényszék
Cégbírósága)

Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:

CIB Lízing Zrt.
H-1024 Budapest, Petrezselyem utca 2–8
01-10-044131 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
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Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:

CIB Biztosítási Alkusz Kft.
H-1024 Budapest, Petrezselyem utca 2–8
01-09-693224 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)

Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:

Recovery Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt.
H-1024 Budapest, Petrezselyem utca 2–8
01-10-047249 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)

Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:

Di-Bas Leasing IFN s.a.
RO-Bukarest, 2. Kerület Fundeni út 260-262.
Numar di Registrul Comertului J40/140303/2005

Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:

Intesa Leasing doo Beograd
SRB-11 000 Beograd, Knez Mihajlova 30
Matični broj:17492713

Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
1024 Budapest, Petrezselyem utca 2–8
01-10- 044283

139

2. SZÁMÚ MELLÉKLET: A THM SZÁMÍTÁSÁNAK MÓDJA

A THM kiszámításakor a Bank a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és
közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) kormányrendelet értelmében a következő számítási módszert
alkalmazza:
1.1.1.1.1.1 A THM meghatározására és számítására vonatkozó szabályok:
1.1.1.1.1.1.1 A THM számításánál figyelembe kell venni a Fogyasztó által a hitel- vagy a
kölcsönszerződés kapcsán fizetendő összes díjat (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget és
adót), valamint a hitelhez vagy a kölcsönhöz kapcsolódó szolgáltatások költségeit, ha a Bank
számára ismertek, továbbá a szolgáltatás igénybevételét a hitel- vagy a kölcsönszerződés
megkötéséhez vagy ajánlat szerinti megkötéséhez a Bank előírja, ideértve különösen
(a) a fogyasztó által felajánlott fedezet értékbecslésének díját,
(b) építésnél a helyszíni szemle díját,
(c) a számlavezetés és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának költségeit és
a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségeket, az 1.2 f) pontjában foglalt
kivétellel. Ha a fogyasztó által igényelt számlatípus még nem ismert, a Banknál elérhető
legkedvezőbb feltételekkel kínált számlatípust kell figyelembe venni, amelynek
igénybevételéhez a hitelhez vagy kölcsönhöz nem kapcsolódó feltételek teljesítése nem
szükséges.
(d) a hitelközvetítőnek fizetendő díjat,
(e) az ingatlan-nyilvántartási eljárás díját - ide nem értve az ingatlan megvételével
kapcsolatos díjakat -, valamint
(f) a biztosítás díját.

1.1.1.1.1.1.2 A THM számításánál nem vehető figyelembe:
(a) a prolongálás (futamidő hosszabbítás) költsége,
(b) a késedelmi kamat,
(c) egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a hitelszerződésben vállalt kötelezettség nem
teljesítéséből származik,
(d) a közjegyzői díj,
(e) a számlavezetés és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának költségei és a
fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségek, ha a számla fenntartását a Bank nem
írja elő az adott hitel- vagy kölcsönszerződéshez és költségeit a fogyasztóval kötött hitelvagy kölcsönszerződésben egyértelműen és külön feltüntették.

1.1.1.1.1.1.3 A THM számításánál azt kell figyelembe venni, hogy a hitel- vagy kölcsönszerződés a
hitel- vagy kölcsönszerződés szerinti futamidő alatt a hitel- vagy kölcsönszerződés szerint kerül
teljesítésre.
1.1.1.1.1.2 THM számítása képlettel
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1.1.1.1.1.2.1 Az alkalmazandó képlet

Ahol:
C : a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első
k
hitelfolyósításig fizetendő költségekkel;
Dl: az 1 sorszámú törlesztőrészlet vagy díjfizetés összege;
m: a hitelfolyósítások száma;
m’: az utolsó törlesztőrészlet vagy díjfizetés sorszáma;
tk: az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam
években és töredékévekben kifejezve, ezért t1 = 0;
sl: az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztőrészlet vagy díjfizetés időpontja közötti
időtartam években és töredékévekben kifejezve;
X: a THM értéke.
1.1.1.1.1.2.2 A fenti képletet az alábbiak figyelembevételével alkalmazza a Bank:
1.1.1.1.1.2.2.1
felek által különböző időpontokban teljesített törlesztések és folyósítások összege és
azok teljesítési ideje eltérő lehet;
1.1.1.1.1.2.2.2

a kezdő időpont az első hitelfolyósítás időpontja;

1.1.1.1.1.2.2.3

a kiszámítás során használt időtartamokat években vagy töredékévekben fejezi ki;

1.1.1.1.1.2.2.4
egy évet 365 napból (vagy szökőév esetén 366 napból), 52 hétből vagy tizenkét
egyenlő hosszúságú hónapból állónak tekint, egy ilyen hónapot 30,41666 napból állónak tekint
függetlenül attól, hogy szökőévről van-e szó;
1.1.1.1.1.2.2.5
a számítás eredményét százalékos formában, legalább egy tizedesjegy pontossággal
határozza meg, ha a következő tizedeshelyen álló számjegy 5 vagy annál nagyobb, akkor az azt megelőző
tizedeshelyen álló számjegyet eggyel növelni kell.

1.1.1.1.1.3 Deviza alapú hitelre vonatkozó rendelkezések
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1.1.1.1.1.3.1 Ha a folyósítás és a törlesztés is forintban történik, a fentiekben meghatározott
képletnél a Bank és az Üzletfél által teljesített fizetéseket forintban kell számításba venni a Bank
által az adott ügyletre alkalmazott
1.1.1.1.1.3.2 a Szerződésben az annak megkötését megelőző 30. napnál nem régebbi
devizaárfolyam;
1.1.1.1.1.3.3 a kereskedelmi kommunikációban a tárgynegyedévet megelőző hónap 1.
munkanapján érvényes devizaárfolyam figyelembevételével.
1.1.1.1.1.3.4 Deviza alapú Hitel esetén, ha a folyósítás vagy a törlesztés devizában történik, a fent
meghatározott képletnél a devizában teljesített fizetéseket forintban kell számításba venni a
szerződésben 30 napnál nem régebbi, a kereskedelmi kommunikációban a tárgynegyedévet
megelőző hónap 1. munkanapján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaközépárfolyama figyelembevételével.
1.1.1.1.1.3.5 Devizahitel esetén a forintban fizetendő díjakat a THM meghatározásakor a Hitel
devizanemében kell számításba venni a Szerződésben 30 napnál nem régebbi, a kereskedelmi
kommunikációban a tárgynegyedévet megelőző hónap 1. munkanapján érvényes, a Bank által az
adott ügyletnél a díjfizetésre alkalmazott devizaárfolyam figyelembevételével.
1.1.1.1.1.3.6 A THM deviza Kölcsönök esetén nem tükrözi a hitel árfolyamkockázatát, változó
kamatozású Kölcsönnél pedig nem tükrözi a Hitel kamatkockázatát.
1.1.1.1.1.4 Jelzálog Hitelre vonatkozó rendelkezések
1.1.1.1.1.4.1 Jelzáloghitel esetén a fent meghatározott képletet az alábbiak figyelembevételével kell
alkalmazni:
1.1.1.1.1.4.2 a Támogatási Rendelet szerinti állami kamattámogatással nyújtott jelzálog Hitelnél
az állam által átvállalt összeg nem kerül figyelembevételre a támogatás jogszabályban
meghatározott időtartamáig;
1.1.1.1.1.4.3 az ingatlan készültségi fokának függvényében szakaszosan, de előre nem
meghatározható időpontokban folyósított jelzálog Hitel esetén úgy tekinti, hogy az egész Hitel az
első hitelfolyósítás időpontjában kerül kifizetésre;
1.1.1.1.1.4.4 az ingatlan készültségi fokának függvényében, de előre nem meghatározható
időpontokban tartott helyszíni szemléknél úgy tekinti, hogy a helyszíni szemlék várható díja az első
hitelfolyósítás időpontjában kerül kifizetésre;
1.1.1.1.1.4.5 ha a Bank a jelzálog Hitelt vagy az ingatlanon alapított önálló zálogjogot egy
jelzálog-hitelintézetnek adja el, az eladásig terjedő időszakot 2 hónapnak tekinti;
1.1.1.1.1.4.6 ha a helyszíni szemlék száma előre nem határozható meg, két szemle díját veszi
figyelembe;
1.1.1.1.1.4.7 jelzálog Hitel esetén a Hitelhez szükséges vagyonbiztosítás díját a THM számításánál
nem veszi figyelembe.
1.1.1.1.1.5 A Bank Hitelkártya/Bevásárlókártya esetében a THM kiszámítás során az alábbi számítási
módszert alkalmazza:
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1.1.1.1.1.5.1 a Hitel Szerződés időtartamaként a Hitelkeret rendelkezésre bocsátása és a
Hitelkártya/Bevásárlókártya lejárati ideje közötti időtartamot;
1.1.1.1.1.5.2 havi elszámolási időszakként egyenlő időtartamú hónapokat;
1.1.1.1.1.5.3 a Hitelkeret leggyakoribb felhasználási módjaként a díjmentes vásárlást, mellyel a
rendelkezésre bocsátás napján a Hitelkártya/Bevásárlókártya éves díjon felül a teljes Hitelkeret
felhasználásra kerül;
1.1.1.1.1.5.4 Hitelkártya/Bevásárlókártya éves díjat, mely a hitelkeret terhére a Hitelkeret
felhasználását megelőzően esedékes;
1.1.1.1.1.5.5 a havi zárlati díjat, mely az első Hitelkártya kibocsátási hónapjának kivételével a havi
elszámolási időszakok első napján esedékes vagy Hitelkártya számla vezetési díjat, mely először a
Hitelkártya kibocsátását követő második fordulónaptól havonta esedékes;
1.1.1.1.1.5.6 hitelkamatot, mely a havi elszámolási időszakok utolsó napján esedékes;
1.1.1.1.1.5.7 Hitelkeret túllépés díját, azokban a havi elszámolási időszakokban, amelyekben a
felhasznált Hitelkeret, beleértve a fent említett és esedékessé vált díj- és kamatterhelést,
meghaladja a Hitelkeret mértékét.
1.1.1.1.1.6 EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1.1.1.1.1.6.1 Lakás-előtakarékossági szerződéssel vagy életbiztosítási szerződéssel kombinált
jelzálog Hitel esetén a THM értékének meghatározásakor az Üzletfél által a Lakástakarékpénztárnak vagy a biztosítónak teljesített befizetéseket is figyelembe veszi az alábbiaknak
megfelelően.
1.1.1.1.1.6.2 A Lakás-takarékpénztárnak vagy a biztosítónak történő fizetéseket a Szerződés
szerinti gyakorisággal figyelembe veszi azzal, hogy azok esedékességének napjaként a Banknak
járó törlesztés esedékességének napját tekinti.
1.1.1.1.1.6.3 Lakás-előtakarékossági szerződéssel kombinált jelzálog Hitel esetén a THM
meghatározásakor a Lakás-takarékpénztártól történő Hitel felvétellel nem számolja és a Lakástakarékpénztárnak fizetendő számlanyitási díjnak a megtakarítási részre eső összegét veszi
figyelembe.
1.1.1.1.1.6.4 Befektetési egységhez kötött életbiztosítással kombinált jelzálog Hitel esetén a THM
meghatározásakor a befektetés várható hozamát nullának tekinti.
1.1.1.1.1.6.5 Életbiztosítási szerződéssel kombinált jelzálog Hitel esetén, ha az életbiztosítási
szerződés indexálást tartalmaz, az indexált díjat veszi figyelembe a THM meghatározásakor.
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET: A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER (KHR)

A jelen melléklet egyes fejezeteiben szereplő pontokra történő hivatkozások a fejezeten belüli
pontokba foglalt rendelkezésekre vonatkoznak.
A jelen mellékletben az alábbi megjelölések a következő tartalommal bírnak:
Írásban történő adatátadás, tájékoztatás és egyéb kommunikáció a KHR-rel kapcsolatban:
(a) a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás között kizárólag az
elektronikus úton történő közlés;
(b) a referenciaadat-szolgáltató, illetve a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás és a nyilvántartott
természetes személy között a postai úton való közlés és - a nyilvántartott személy előzetes
hozzájárulása esetén - az elektronikus kézbesítésről szóló külön jogszabály szerint megvalósuló
elektronikus kommunikáció;
(c) a nyilvántartott vállalkozás esetében a postai úton való közlés, a Bszt. 4. § (2) bekezdés 65. pontja
szerinti tartós adathordozón való közlés és - a nyilvántartott vállalkozás előzetes hozzájárulása
esetén - az elektronikus kézbesítésről szóló külön jogszabály szerint megvalósuló elektronikus
kommunikáció és
(d) a referenciaadat-szolgáltató és a nyilvántartott
találkozásakor történő, írásos dokumentumátadás.

személy

közötti

közvetlen,

személyes

A KHR törvény alapján adatszolgáltatás tárgyát képező szerződések lehetnek az alábbiak:
(a) pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés (pénzügyi szolgáltatás: a hitelintézetekről és a
pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 3.§ (1) bekezdése b)-c) és f)-g)
valamint l) pontjai szerinti szerződések, melyek a következő szolgáltatásokra vonatkoznak: hitel és
pénzkölcsön nyújtása, pénzügyi lízing, olyan, papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz
(például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás
nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak, kezesség és garancia vállalása,
valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása, továbbá követelésvásárlási tevékenység, ideértve
a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 3. § (1) bekezdés 29.
pontja és 5. § (6) bekezdés d) pontja szerinti jelzáloghitelezést és a közraktárakról szóló 1996. évi
XLVIII. törvény 28. §-a szerinti kölcsönnyújtást is) és
(b) befektetési hitelre vonatkozó szerződés (befektetési hitel: a befektetési vállalkozásokról és az
árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007.
évi CXXXVIII. törvény 4. § (2) bekezdés 7. pontja szerinti hitel), valamint az
(c) értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó szerződés (értékpapír-kölcsönzés: a tőkepiacról szóló 2001. évi
CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 44. pontjában foglalt tevékenység), továbbá
(d) a jogszabályban meghatározott hallgatói hitelszerződés.

I. Fejezet: A Fogyasztókra, valamint a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó rendelkezések
1. A referenciaadat-szolgáltató az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés megkötését megelőzően
a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozástól átveszi az Üzletfél azon referenciaadatait, amelyeket a KHR-t
kezelő pénzügyi vállalkozás jogszabály vagy az Üzletfél hozzájárulása alapján átadhat a Banknak.
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2. A Bank az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés megkötését követő öt munkanapon belül
írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére az Üzletfél 10. a) pontban meghatározott
azonosító adatait, valamint a 10. ba)-bd) és bk) pontokban foglalt referenciaadatait.
3. A Bank a 2. pont szerinti, a KHR-nek történő referenciaadat-átadást megelőzően beszerzi az
Üzletfél írásbeli nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e adatainak a KHR-ből való, más
referenciaadat-szolgáltató általi, a szerződéskötést megelőzően történő átvételéhez. Ezt a
hozzájárulást az Üzletfél – az adatok KHR-ben történő nyilvántartásának időtartama alatt – bármikor
megadhatja. Amennyiben az Üzletfél a hozzájárulását megadja, a KHR-ben kezelt adatokat a KHR-t
kezelő pénzügyi vállalkozás az adatokat lekérő referenciaadat-szolgáltatónak átadja.
Amennyiben az Üzletfél nem járul hozzá az adatainak a KHR-ből történő átvételéhez, a hozzájárulás
megtagadásával kapcsolatos adatokat (a nyilatkozat kelte (hely, dátum), a referenciaadat-szolgáltató
azonosító adatai, az ügyfél azonosító adatai, a hozzájárulás megtagadására utaló megjegyzés)
tartalmaz a KHR. Ebben az esetben a KHR-ből adatszolgáltatás csak ezen adatokra, valamint a 7., 8.,
és 9. pontokban foglalt adatokra vonatkozóan történhet.
Az Üzletfél fentiek szerinti írásbeli nyilatkozata vonatkozik az Üzletfél valamennyi adatszolgáltatás
tárgyát képező szerződésére. Ha az Üzletfél adatszolgáltatás tárgyát képező szerződései
vonatkozásában a fentiek szerinti írásbeli nyilatkozata tartalmán a későbbiekben változtat, és írásbeli
hozzájárulását visszavonja vagy megadja, úgy minden esetben az Üzletfél időben legkésőbb
keletkezett írásbeli nyilatkozata lesz irányadó minden adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésére.
4. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a 2. pont alapján kapott adatokat a szerződéses jogviszony
megszűnését követően - az 5. pontban foglalt kivétellel – egy munkanapon belül véglegesen és vissza
nem állítható módon törli.
A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a 7. pont alapján kapott adatokat - ha az adatszolgáltatás tárgyát
képező szerződésből eredő késedelmes tartozás nem szűnt meg - a 7. pont szerinti adatátadás
időpontjától számított ötödik év végétől számított öt évig kezeli, a 8. pont és 9. pont alapján kapott
adatokat az adat átadásának időpontjától számított öt évig kezeli. Az öt év letelte után, illetve az 5.
pont szerinti további adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása esetén a KHR-t kezelő pénzügyi
vállalkozás a referenciaadatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli.
A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás haladéktalanul és véglegesen törli a referenciaadatot, ha a
referenciaadat-szolgáltató nem állapítható meg, vagy ha tudomására jut, hogy a referenciaadat
jogellenesen került a KHR-be.
A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésből eredő
késedelmes tartozás teljesítése esetén a késedelmes tartozás teljesítésétől számított egy év elteltével
haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli a 7. pont szerinti referenciaadatot.
5. A nyilvántartott természetes személy a szerződés megkötésekor vagy a szerződés fennállása során
- a Bank útján - írásban kérheti a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozástól, hogy a 2. pont alapján átadott
adatait a pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony megszűnését követő legfeljebb öt évig
kezelje. A jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez való hozzájárulás a szerződéses jogviszony
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megszűnéséig a Bank útján, azt követően a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnál közvetlenül, írásban
bármikor visszavonható.
6. A szerződéskötést megelőzően a Bank a természetes személlyel – a megalapozott döntés
érdekében – megismerteti a KHR-ből átvett adatokat és az abból a természetes személy
hitelképességére vonatkozóan megállapított következtetéseit, valamint – szükség esetén –
figyelmezteti a természetes személyt a hitelfelvétel kockázataira.
7. A Bank - a feltétel bekövetkeztét követő öt munkanapon belül – írásban átadja a KHR-t kezelő
pénzügyi vállalkozás részére annak az Üzletfélnek a 10. a) pontban meghatározott azonosító adatait,
valamint a 10. b) pontban felsorolt referenciaadatait, aki a 2. pontban meghatározott szerződésben
vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett
tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi
minimálbért, és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint 90 napon
keresztül fennállt.
Az Üzletfél fenti szerződésszegését több jogviszony egyidejű fennállása esetén jogviszonyonként
külön-külön kell figyelembe venni.
8. A Bank – az okirati bizonyíték rendelkezésre állását követő öt munkanapon belül – írásban átadja a
KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére annak az Üzletfélnek a 10. a) pontban felsorolt azonosító
adatait, valamint a 10. c) pont szerinti referenciaadatait, aki a 2. pontban meghatározott szerződések
megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot közöl, és ez okirattal bizonyítható, illetve – a
jogerős bírósági határozat tartalmáról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül - átadja a
KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére annak az Üzletfélnek a 10. a) pontban felsorolt azonosító
adatait, valamint a 10. c) pont szerinti referenciaadatait, akinek a terhére hamis vagy hamisított
okirat használata miatt a bíróság jogerős határozatában a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető
Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 274-277. §-ában
vagy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 342., 343., 345. és
346. §-ában meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg.
9.A Bank – a jogerős bírósági határozat tartalmáról való tudomásszerzést követő öt munkanapon
belül - a KHR-t kezelő pé nzügyi vállalkozás részére írásban átadja annak az Üzletfélnek a 10. a)
pontban felsorolt azonosító adatait, valamint a 10. d) pont szerinti referenciaadatait, akivel szemben
a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata miatt a bíróság jogerős határozatában a 2013.
június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 313/C. §-ában vagy a Btk. 374. § (5) bekezdésében és
393. §-ában meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg.
10. Az Üzletfélről a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadásra kerülő adatok köre:
(a) azonosító adatok:
aa) név;
ab) születési név;
ac) születési idő, hely;
ad) anyja születési neve;
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ae) személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas
igazolvány száma;
af) lakcím;
ag) levelezési cím,
ah) elektronikus levelezési cím.
(b) szerződési adatok:
ba) az Üzletfél szerződésének típusa és azonosítója [száma];
bb) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja;
bc) ügyféli minőség (adós, adóstárs)
bd) a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága;
be) a 2.18.3.7. pont szerinti késedelembe esés időpontja;
bf) a 2.18.3.7. pont szerinti késedelembe esés időpontjában fennálló lejárt és meg nem fizetett
tartozás összege, pénzneme;
bg) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja;
bh) a követelés más referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló
megjegyzés,
bi) előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg, pénznem és a fennálló tőketartozás
összege, pénzneme,
bj) a fennálló tőketartozás összege és pénzneme,
bk) a szerződéses összeg törlesztőrészletének összege és devizaneme.
(c) szerződés kezdeményezésére vonatkozó adatok:
ca) a 2. pontban meghatározott szerződés esetén az igénylés elutasításának időpontja, indoka;
cb) okirati bizonyítékok;
cc) jogerős bírósági határozat száma, az eljáró bíróság megnevezése, a határozat rendelkező
részének tartalma.
(d) készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatával kapcsolatos adatok:
da) készpénz-helyettesítő fizetési eszköz típusa és azonosítója [száma];
db) letiltásának időpontja;
dc) a letiltott készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel végrehajtott műveletek időpontja, száma,
összege;
dd) a jogosulatlan felhasználások száma;
de) az okozott kár összege;
df) a bírósági határozat jogerőre emelkedésének időpontja;
dg) perre utaló megjegyzés.
(e) a referenciaadatok más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez való hozzá nem járulás esetén
átadandó adatok:
ea) a nyilatkozat kelte (hely, dátum),
eb) a referenciaadat-szolgáltató azonosító adatai,
ec) az ügyfél azonosító adatai,
ed) a hozzájárulás megtagadására utaló megjegyzés.

11. A 2. pontban meghatározott szerződések megkötésének előkészítése során a Bank írásban
tájékoztatja a szerződés megkötése ügyében eljáró természetes személyt a KHR-re irányadó
szabályokról, a nyilvántartás céljáról, a nyilvántartott személyt megillető jogokról, arról, hogy a KHR
által kezelt adatokat csak a törvényben meghatározott célra lehet felhasználni, valamint arról, hogy
adatai a 2. pont szerint átadásra kerülnek, valamint a 7., a 8. és a 9. pontok szerint átadásra
kerülhetnek. A Bank ezen tájékoztatásának részét képezi a Magyar Nemzeti Bank által a honlapján
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meghirdetett mintatájékoztató. Az Üzletfél a szerződés megkötésekor aláírásával igazolja, hogy a
tájékoztatást tudomásul vette.
12. A Bank a 7. pont szerinti adatátadás tervezett végrehajtását 30 nappal megelőzően írásban
tájékoztatja az Üzletfelet arról, hogy a 10, a) és b) pontban felsorolt referenciaadatai bekerülnek a
KHR-be, ha nem tesz eleget a szerződésben foglalt kötelezettségének. A Bank erről az Üzletfelet CIB
Bank Online-on és vagy CIB Bank mobilalkalmazáson keresztül – amennyiben mindkét elektronikus
szolgáltatással rendelkezik az Üzletfél, úgy mindkét csatornán – értesíti, mely tájékoztatás
írásbelinek, írásban megtettnek minősül.
13. Az Üzletfélről átadott adatok módosulása esetén, az adatot a Bank a tudomásszerzést követő öt
munkanapon belül, írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére, valamint amennyiben az Üzletfél az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés hatálya alatt előtörlesztést
teljesít -, a Bank az előtörlesztést követő öt munkanapon belül átadja a KHR-t kezelő pénzügyi
vállalkozás részére a 10. pont bi) alpontja szerinti adatot.
14. A Bank a 2. pontban meghatározott szerződéses jogviszony fennállása során, a tárgyhót követő
ötödik munkanapig, írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére az Üzletfél 10. bj)-bk)
pontokban foglalt referenciaadatait.
15. A Bank köteles írásbeli tájékoztatást adni a természetes személy Üzletfélnek az adatátadást
követő legfeljebb 5 munkanapon belül valamennyi a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére
történő adatátadás megtörténtéről, ide nem értve a 14. pont szerinti adatátadást. A Bank erről az
Üzletfelet CIB Online-on és vagy CIB Bank mobilalkalmazáson keresztül – amennyiben mindkét
elektronikus szolgáltatással rendelkezik az Üzletfél, úgy mindkét csatornán keresztül – értesíti, mely
tájékoztatás írásbelinek, írásban megtettnek minősül.
16. A Bankfiókban bárki jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatai szerepelnek a KHR-ben,
és ezen adatait mely referenciaadat-szolgáltató adta át. A KHR-ben nyilvántartott saját adatait,
valamint az arról szóló információt, hogy ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezen adatokhoz, a
nyilvántartott személy korlátozás nélkül megismerheti, ezért költségtérítést vagy egyéb díjat a Bank
nem számít fel. A Bank a tájékoztatás iránti kérelmet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak
haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül továbbítja, amely három napon belül a kért
adatokat zárt módon elküldi a Banknak. A Bank az adatokat a kézhezvételt követő két munkanapon
belül, ugyancsak zárt módon, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában eljuttatja a
kérelmezőnek.
A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a 15. pont szerinti, és a fentiek szerinti tájékoztatási
kötelezettségét – ha a nyilvántartott személy ezt kéri – elektronikus adatközlés útján is teljesítheti.
17. A nyilvántartott Üzletfél jogosult kifogást emelni referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi
vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő
kezelése ellen, és kérheti a referenciaadatok helyesbítését, illetve törlését.
18. A nyilvántartott Üzletfél a 17. pontban foglalt kifogást a Bankhoz vagy a KHR-t kezelő pénzügyi
vállalkozáshoz nyújthatja be, írásban. A Bank, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás köteles a
kifogást annak kézhezvételét követő öt munkanapon belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről a
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nyilvántartott személyt írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában, haladéktalanul,
de legkésőbb a vizsgálat lezárását követő két munkanapon belül tájékoztatni. Ha a Bank a kifogásnak
helyt ad, haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül köteles a helyesbített vagy törlendő
referenciaadatot – a nyilvántartott személy egyidejű értesítése mellett – a KHR-t kezelő pénzügyi
vállalkozás részére átadni, amely a változást két munkanapon belül köteles átvezetni.
19. A nyilvántartott Üzletfél az adatai jogellenes átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése
vagy törlése céljából a Bank és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indíthat. A
keresetindítási jog az Üzletfelet akkor is megilleti, ha a Bank, illetve a KHR-t kezelő pénzügyi
vállalkozás valamely, a KHR-rel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. Az
Üzletfél a keresetlevelet a referenciaadat-szolgáltató, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás
részéről a kifogása eredményeképpen megküldött tájékoztató kézhezvételét követő harminc napon
belül nyújthatja be, vagy ajánlott küldeményként postára adhatja a nyilvántartott Üzletfél lakóhelye
szerint illetékes járásbírósághoz. Amennyiben a referenciaadat-szolgáltató, illetve a KHR-t kezelő
pénzügyi vállalkozás a KHR-törvényben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett
eleget, a keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt a tájékoztatási kötelezettségre megállapított
határidő leteltétől kell számítani.
20. A Bank KHR törvényben foglalt, az Elszámolási törvénnyel összefüggő adatszolgáltatási
kötelezettségének akként tesz eleget, hogy a természetes személyt az adatátadás megtörténtéről az
elszámolás - LÜSZ 22.19.3. pontja szerinti - megküldésével egyidejűleg értesíti.
II. Az Egyéni Vállalkozókra vonatkozó rendelkezések
1. Az Egyéni Vállalkozók a KHR-be történő adatátadás szempontjából nem természetes személynek,
hanem vállalkozásnak minősülnek, ezért a rájuk vonatkozó, a KHR-rel kapcsolatos rendelkezéseket a
jelen II. fejezet tartalmazza.
2. A Bank az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés megkötését követő 5 munkanapon belül
írásban átadja a KHR részére az Üzletfél alábbi referenciaadatait:
2.1. Azonosító adatok:
(a) cégnév, név
(b) székhely
(c) cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány száma
(d) adószám

2.2. Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai:
(a) a szerződés típusa és azonosítója (száma)
(b) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja
(c) a szerződés megszűnésének módja
(d) a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága (amennyiben a
jelen bekezdésben megnevezett adatok az Üzletféllel kötött szerződés vonatkozásában
értelmezhetőek)
(e) a szerződéses összeg törlesztőrészletének összege és devizaneme

149

3. A Bank a KHR részére írásban átadja annak az Üzletfélnek a 2.1. pont szerinti azonosító adatait,
valamint az alábbi referenciaadatait, amelynek fizetési számlájával szemben – fedezethiány miatt –
harminc napot meghaladó időszak alatt, megszakítás nélkül, egy millió forintnál nagyobb összegű
sorba állított követelést tart nyilván, az időtartam leteltét követő 5 munkanapon belül:
Azon pénzforgalmi számlákkal kapcsolatos adatok, amelyeken sorba állított követeléseket tartottak
nyilván:
(a) a pénzforgalmi számla vezetésére vonatkozó szerződés azonosítója (száma)
(b) a sorba állított követelések összege és devizaneme
(c) a követelések sorba állításának kezdő és megszűnési időpontja
(d) perre utaló megjegyzés.

4. A Bank - a szerződés felmondásának vagy felfüggesztésének időpontját követő 5 munkanapon
belül - a KHR részére átadja annak az Üzletfélnek a 2.1. pont szerinti azonosító adatait, valamint az
alábbi referenciaadatait, amely készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló
szerződésben vállalt kötelezettségét megszegte, és emiatt a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz
elfogadására irányuló szerződését a referenciaadat-szolgáltató felmondta vagy felfüggesztette:
A készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződésre vonatkozó adatok:
(a) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének, felfüggesztésének időpontja
(b) perre utaló megjegyzés.

5. A Bank - az időtartam leteltét követő 5 munkanapon belül - a KHR részére írásban átadja annak az
Üzletfélnek a 2.1. pont szerinti azonosító adatait, valamint az alábbi referenciaadatait, amely az
adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz
eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozása több mint harminc napon keresztül fennállt:
Az Adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai:
(a) a szerződés típusa és azonosítója (száma)
(b) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja
(c) a szerződés megszűnésének módja
(d) a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága
(e) annak bekövetkezésének időpontja, hogy az Üzletfél az adatszolgáltatás tárgyát képező
szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg
nem fizetett tartozása több mint harminc napon keresztül fennállt
(f) a fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, pénzneme akkor, amikor az Üzletfél az
adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem
tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozása több mint harminc napon keresztül fennállt
(g) a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és összege, pénzneme
(h) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja
(i) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés
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(j) előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, valamint
pénzneme
(k) fennálló tőketartozás összege és pénzneme,
(l) a szerződéses összeg törlesztőrészletének összege és pénzneme.

6. A referenciaadat-szolgáltató a tárgyhót követő ötödik munkanapig átadja a KHR-t kezelő pénzügyi
vállalkozás részére az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés szerint fennálló tőketartozás
összegére és pénznemére, továbbá a szerződéses összeg törlesztőrészletének összegére és
devizanemére vonatkozó adatokat. Amennyiben az Üzletfél az adatszolgáltatás tárgyát képező
szerződés hatálya alatt előtörlesztést teljesít, akkor referenciaadat-szolgáltató az előtörlesztést
követő 5 munkanapon belül átadja az előtörlesztés tényére, idejére, az előtörlesztett összegre,
pénznemre, és a fennálló tőketartozás összegére, valamint pénznemére vonatkozó
referenciaadatokat.
7. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a 2. pont alapján kapott adatokat a szerződéses jogviszony
megszűnését követően öt évig kezeli, majd véglegesen és vissza nem állítható módon törli.
8. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a 3. pont alapján kapott adatokat a követelések sorba
állításának megszűnési időpontjától számított öt évig kezeli, majd véglegesen és vissza nem állítható
módon törli.
9. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a 4. pont alapján kapott adatokat, valamint – amennyiben a
tartozás nem szűnt meg - az 5. pont alapján kapott adatokat az adatátadás időpontjától számított öt
évig kezeli, majd véglegesen és vissza nem állítható módon törli.
10. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás haladéktalanul és véglegesen törli a referenciaadatot, ha a
referenciaadat-szolgáltató nem állapítható meg, vagy ha tudomására jut, hogy a referenciaadat
jogellenesen került a KHR-be.
11. A Bank referenciaadat-átadási kötelezettsége a már átadott referenciaadatok módosulása esetén
is fennáll, ha azokról tudomása van, mely kötelezettségét a módosulásról történő tudomásszerzést
követő 5 munkanapon belül teljesíti.
12. A KHR-be történő adatátadással megegyező célból a 2. pontban felsorolt szerződés megkötését
megelőzően a referenciaadat-szolgáltatók által továbbított referenciaadatokat más referenciaadatszolgáltató is átveszi, melyhez az Üzletfél hozzájáruló nyilatkozata nem szükséges.
13. Az Üzletfél bármely referenciaadat-szolgáltatónál jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen
adatai szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely referenciaadat-szolgáltató adta át. A KHR-ben
nyilvántartott saját adatait, valamint az arról szóló információt, hogy ki, mikor és milyen jogcímen
fért hozzá ezen adatokhoz, a nyilvántartott személy korlátozás nélkül megismerheti, ezért
költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel. A Bank a tájékoztatás iránti kérelmet a KHR-t kezelő
pénzügyi vállalkozásnak haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül továbbítja, amely
három napon belül a kért adatokat zárt módon elküldi a Banknak. A Bank az adatokat a kézhezvételt
követő két munkanapon belül, ugyancsak zárt módon, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat
formájában eljuttatja a kérelmezőnek.
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A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a fentiek szerinti tájékoztatási kötelezettségét – ha a
nyilvántartott személy ezt kéri – elektronikus adatközlés útján is teljesítheti.
14. Az Üzletfélnek lehetősége van kifogást tenni referenciaadatainak a KHR részére történt átadása,
azoknak a KHR-ben történő kezelése ellen, és kérheti a referenciaadat helyesbítését, illetve törlését.
A kifogást a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadó referenciaadatszolgáltatóhoz, vagy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz írásban nyújthatja be. A Bank, illetőleg a
KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás köteles a kifogást annak kézhezvételét követő öt munkanapon
belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről a nyilvántartott személyt írásban, kézbesítési
bizonyítvánnyal feladott irat formájában, haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgálat lezárását követő
két munkanapon belül tájékoztatni. Ha a Bank a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésőbb öt
munkanapon belül köteles a helyesbített vagy törlendő referenciaadatot – a nyilvántartott személy
egyidejű értesítése mellett – a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadni, amely a változást két
munkanapon belül köteles átvezetni.
15. A nyilvántartott Üzletfél az adatai jogellenes átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése
vagy törlése céljából a Bank és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indíthat. A
keresetindítási jog az Üzletfelet akkor is megilleti, ha a Bank, illetve a KHR-t kezelő pénzügyi
vállalkozás valamely, a KHR-rel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. Az
Üzletfél a keresetlevelet a referenciaadat-szolgáltató, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás
részéről a kifogása eredményeképpen megküldött tájékoztató kézhezvételét követő harminc napon
belül nyújthatja be, vagy ajánlott küldeményként postára adhatja a nyilvántartott Üzletfél lakóhelye
szerint illetékes járásbírósághoz. Amennyiben a referenciaadat-szolgáltató, illetve a KHR-t kezelő
pénzügyi vállalkozás a KHR-törvényben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett
eleget, a keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt a tájékoztatási kötelezettségre megállapított
határidő leteltétől kell számítani.
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET: FOGALOMTÁR

A fizetési számlához kapcsolódó legjellemzőbb szolgáltatásoknak a fizetési számlákhoz kapcsolódó
díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számla nyitásáról,
illetve használatáról szóló, 2014. július 23-i 2014/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk
(5) bekezdése szerinti jegyzéke és a Bankban alkalmazott fogalmak (márkanevek)
Ssz.

Megnevezés

Fogalommeghatározás

Bankban alkalmazott fogalmak

Általános számlaszolgáltatások
1.

Számlavezetés

A számlavezető számlát vezet az ügyfél
általi használat céljából.

Számlavezetés, bankszámla

2.

Internetbanki és Az ügyfél a számlájához kapcsolódó
mobilalkalmazás szolgáltatásokat interneten vagy mobil
i szolgáltatás
eszközön (például mobiltelefonon)
keresztül veszi igénybe.

3.

SMS-szolgáltatás Az ügyfél azonosítása, illetve számlájának • Biztonsági
SMS
üzenetek
egyenlegéről történő tájékoztatása
(értesítés CIB Internetbank
(például átutalás vagy készpénzfelvétel
bejelentkezésekről
és
a
után) SMS üzenet segítségével történik
letiltásokról)
meg.
• CIB Mobilbank:

CIB Internet alapú Elektronikus
Szolgáltatások (CIB Internet Bank;
CIB Bank mobilalkalmazás; CIB Bank
Online)

o Biztonsági SMS üzenetek a
CIB bankkártyával végzett
tranzakciókról (kártyafigyelő
szolgáltatás)
o SMS
üzenetek
a
bankszámlán
történt
terhelésekről és jóváírásokról
(számlafigyelő szolgáltatás)

4.

Telefonos banki Az ügyfél a számlájához kapcsolódó
CIB24 telefonos ügyfélszolgálat
szolgáltatás
szolgáltatásokat telefonon keresztül veszi
igénybe.

Fizetések (kivéve a kártyás fizetéseket)
5.

Átutalás
belföldön
forintban

A számlavezető az ügyfél utasítására
pénzt juttat el az ügyfél számlájáról egy
másik számlára, belföldön forintban.

• Eseti átutalás;
• Bankközi
átutalás
GIRO-n
keresztül, illetve Bankon belüli
átutalás
o elektronikusan: CIB Internet
Bank, CIB Bank mobilalkalmazás, CIB Bank Online
o telefonon: CIB24
o papír alapon (fiókban): Papír
alapon, Magnifica Bankárnál,
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Elektronikus aláírópadon

6.

Rendszeres
átutalás

A számlavezető az ügyfél utasítására
rendszeresen azonos összegben pénzt
juttat el az ügyfél számlájáról egy másik
számlára.

7.

Beszedés

Az ügyfél engedélyezi valaki másnak
Csoportos beszedés
(kedvezményezett), hogy az ügyfél
számlavezetőjének utasítást adjon arra,
hogy az ügyfél számlájáról a
kedvezményezett részére pénzt juttasson
el. A számlavezető az ügyfél és a
kedvezményezett által megállapodott
napon vagy napokon teljesíti a
kedvezményezett részére a fizetési
műveleteket. A fizetési művelet összege
változó nagyságú lehet.

8.

Átutalás
A számlavezető az ügyfél utasítására
euróban (SEPA) pénzt juttat el az ügyfél számlájáról egy
másik számlára, belföldön és külföldön
euróban.

SEPA átutalás, egyéb EGT-n belüli
EUR átutalás

9.

Átutalás egyéb
devizában

Deviza és valuta tranzakciók, forint
átutalás külföldre (forint- vagy
devizaszámláról)

A számlavezető az ügyfél utasítására
pénzt juttat el az ügyfél számlájáról egy
másik számlára, belföldön és külföldön,
forinttól és eurótól eltérő pénznemben.

Állandó átutalási megbízás

• Bankközi átutalás
• Bankon belüli átutalás

10.

Deviza jóváírás

Az ügyfél számlájának javára deviza
összeg érkezik.

Deviza jóváírás

Kártyák és készpénz
11.

Betétikártyaszolgáltatás

A számlavezető az ügyfél számlájához
Bankkártyák
kapcsolódó fizetési kártyát bocsát
rendelkezésre. A betéti kártyával
végrehajtott valamennyi fizetési művelet
összegével közvetlenül és teljes
egészében megterhelésre kerül az ügyfél
számlája.
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12.

Hitelkártyaszolgáltatás

13.

Betéti- vagy
Az ügyfél betéti- vagy hitelkártyával áru
hitelkártyával
vagy szolgáltatás ellenértékét fizeti ki
történő vásárlás belföldön.

Betéti bankkártyák:

belföldön

• vásárlás belföldön

Betéti- vagy
Az ügyfél betéti- vagy hitelkártyával áru
hitelkártyával
vagy szolgáltatás ellenértékét fizeti ki
történő vásárlás külföldön.
külföldön

Betéti bankkártyák:

Készpénzfelvétel Az ügyfél készpénzt vesz fel a saját
belföldön
számlájáról, belföldön.

Készpénzfelvétel bankfióki
pénztárból;

14.

15.

A számlavezető az ügyfél számlájához
Hitelkártyák
kapcsolódó fizetési kártyát bocsát
rendelkezésre. A hitelkártyával egy
megállapodás szerinti időszak során
végrehajtott valamennyi fizetési művelet
összegével a megállapodás szerinti
időpont(ok)ban részben vagy teljes
egészében megterhelésre kerül az ügyfél
számlája. A számlavezető és az ügyfél
között létrejött hitelszerződés határozza
meg azt, hogy az ügyfél részére a hitel
után felszámítanak-e kamatot.
• vásárlás belföldön
Hitelkártya Tranzakciók

• vásárlás külföldön
Hitelkártya Tranzakciók
• vásárlás külföldön

Készpénzfelvétel Bankkártyával
pénztárból
• Idegen bankban
belföldön;

és

postán,

Készpénzfelvétel Bankkártyával
ATM-ből:
• CIB Bank Zrt. által üzemeltetett
saját ATM-ben
• Belföldön, nem CIB Bank Zrt-nél
16.

Készpénzfelvétel Az ügyfél készpénzt vesz fel a saját
külföldön
számlájáról, külföldön.

Készpénzfelvétel Bankkártyával
pénztárból
• Idegen pénzügyi intézménynél
külföldön;
Készpénzfelvétel Bankkártyával
ATM-ből:
• Külföldön, az Intesa Sanpaolo
bankcsoport ATM-jeiből
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• Külföldön, egyéb ATM-ből
17.

Készpénzbefize- Az ügyfél készpénzt fizet be a saját
tés belföldön
számlájára belföldön.

Forint tranzakciók:
• Készpénzbefizetés bankfiókban
• Készpénzbefizetés
keresztül (azonnali
borítékos)

ATM-en
jóváírás,

Deviza és valuta tranzakciók:
• Valuta befizetés forint- vagy
devizaszámlára
Folyószámlahitelek és kapcsolódó szolgáltatások
18.

Folyószámlahitel A számlavezető és az ügyfél előre
megállapodnak abban, hogy az ügyfél
kölcsönt vehet fel, amennyiben nem áll
rendelkezésre pénz a számláján. Ez a
szerződés rögzíti a kölcsön maximális
összegét, valamint azt, hogy díjat és
kamatot felszámítanak-e az ügyfél
részére.

CIB Folyószámlahitel

Egyéb szolgáltatások
19.

Limitmódosítás A fizetések összegére vagy darabszámára Limit módosítás
vonatkozó korlátozások módosítása.

20.

Igazolások
kiállítása és
rendelkezésre
bocsátása

Az ügyfél a számlájához kapcsolódóan
További bankszámla kivonat,
utólagosan kért számlakivonatok, vagy
igazolás az Üzletfél kérésére
egyéb igazolások (például egy bizonyos
történő kiállítása
összeg számlán történő meglétét igazoló
„fedezetigazolás”) rendelkezésre
bocsátása.
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Hatályos: 2022. február 4. napjától

- 157 -

TARTALOMJEGYZÉK

1.

BANKSZÁMLAVEZETÉS ....................................................................................................... 159

2.

AZ EGYES BANKSZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ VAGY ELTÉRŐ
RENDELKEZÉSEK ................................................................................................................. 173

3.

FIZETÉSI MŰVELETEK ÁLTALÁBAN .................................................................................. 197

4.

FIZETÉSI MŰVELETEK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI ................................................................. 212

5.

PÉNZTÁRSZOLGÁLAT .......................................................................................................... 242

6.

SZÁMLAVÁLTÁS ................................................................................................................... 244

7.

EGYÉNI VÁLLALKOZÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK ....................................... 251

1. SZÁMÚ MELLÉKLET HIRDETMÉNY A DÍJMENTES KÉSZPÉNZ FELVÉTELT LEHETŐVÉ TEVŐ
FOGYASZTÓI NYILATKOZATOK KÖZPONTI NYILVÁNTARTÁSÁRÓL ............................ 260

- 158 -

A jelen Különös Üzletszabályzat a CIB Bank Zrt. (székhely: 1024 Budapest, Petrezselyem utca 2–8.;
nyilvántartó cégbíróság: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004;
adószám: 10136915-4-44; CSASZ: 17781028-5-44; Közösségi adószám: HU17781028; tőzsdei
kereskedési jog: Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság kereskedője;
tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41.044-10/2002) által a Fogyasztók és Egyéni
Vállalkozások részére a Bankszámlákra és fizetési műveletekre vonatkozó általános szerződési
feltételeit szabályozza.
A jelen Különös Üzletszabályzat a Bank a Fogyasztók és Egyéni Vállalkozók részére szóló Általános
Lakossági Üzletszabályzatának, a LÜSZ-nek a mellékletét képezi. A jelen Különös
Üzletszabályzatban használt definíciók és kifejezések a LÜSZ-ben meghatározott jelentéssel
rendelkeznek.
A jelen Különös Üzletszabályzat hatálya nem terjed ki azon Egyéni Vállalkozókra, akik a pénzforgalmi
szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 17. pontja szerint nem minősülnek
Mikrovállalkozásnak.
BANKSZÁMLAVEZETÉS

1.
1.1

A Bankszámla rendeltetése és megnyitása

1.1.1 A Bank az Üzletfél pénzeszközeinek, fizetési forgalmának lebonyolítására Bankszámlát és
ahhoz kapcsolódó elkülönített számlá(ka)t vezet. A Bank a jogszabályokban és a vonatkozó
Szerződésben meghatározott módon kezeli és tartja nyilván az Üzletfél rendelkezésére álló
pénzeszközöket, továbbá azok javára, illetve terhére teljesíti a szabályszerű fizetési megbízásokat, a
Fizetési Műveleteket végrehajtja, a Bankszámla egyenlege után megállapodás vagy a vonatkozó
Kondíciós Lista szerint kamatot fizet, az Üzletfelet a Bankszámla javára és terhére írt összegekről,
valamint a Bankszámla egyenlegéről értesíti. A Bank a Bankszámla megszűnéséig
visszavonhatatlanul fel van hatalmazva arra, hogy az Üzletfél javára pénzt fogadjon el és azt az
Üzletfél Bankszámláján jóváírja az utalási vagy befizetési megbízáson szereplő Bankszámlaszám
vagy MoneySend, Fast Fund és Original Credit tranzakció esetén a kártyaszám alapján, kivéve, ha a
Szerződés másképpen rendelkezik. A Bankszámlára vonatkozó szabályok - különösen a számla feletti
rendelkezés tekintetében - értelemszerűen vonatkoznak az Üzletfélnek a Banknál vezetett egyéb
számláira is.
1.1.2 A Bank szolgáltatásaiért, az Üzletfél számláinak vezetéséért és pénzforgalma lebonyolításáért
a mindenkor hatályos Kondíciós Listában meghatározott jutalékokat, díjakat számolja fel. Az Üzletfél
köteles megfizetni a Bank részére a mindenkor hatályos Kondíciós Listában meghatározott
jutalékokat, díjakat, költségeket oly módon, hogy a Bank a Szerződésben meghatározott
esedékességkor az – Üzletfél külön rendelkezése nélkül – a jutalékok, díjak, költségek összegével –
ellenkező megállapodás hiányában - a Számlatulajdonos Üzletfél bankszámláját megterheli.
1.1.3 Az esedékes díjakkal a Bank az Üzletfél Bankszámláját VIBER-en bonyolódó Tranzakció
esetén a Tranzakció terhelésével egyidejűleg, GIRO-n keresztül bonyolódó Tranzakció – ideértve a
Bankkártya Tranzakciót is – esetén főszabályként a Tranzakció végrehajtását követően terheli meg.
Ez alól kivételt képeznek (GIRO-n keresztül bonyolódó Tranzakciók esetén) a havi elszámolású díjak,
amelyekkel a Bank a Bankszámlákat havonta terheli meg, és a forint Készpénzfelvétel, amely esetben
a Bankszámlákat a Bank a Tranzakció napján vagy az azt követő Banki Napon terheli meg.
1.1.4 Az Üzletfél vállalja a Szolgáltatások ellenértékének megfizetését, a Bankszámla terhére adott
fizetési megbízások (Tranzakciók) fedezetének a fizetési megbízás teljesítését megelőzően történő
rendelkezésre bocsátását, valamint a Bank által a visszatéríteni vállalt összeg megfizetését.
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1.1.5 A Bankszámla megnyitásának előfeltétele (i) a jogszabályban rögzített okiratok, igazolványok
bemutatása, (ii) az Üzletfél azonosítása és (iii) Bankszámlára vonatkozó Szerződés, mint
Keretszerződés megkötése. Ha a jogszabály lehetővé teszi az (i) pontban meghatározott okiratok,
igazolványok bemutatása helyett a Bank a nyilvántartást vezető szervezettől bekért adatok alapján is
meggyőződhet az okiratban szereplő adatokról vagy arról, hogy az Üzletfél a nyilvántartásban
szerepel.
A Bank a Bankszámla megnyitásával kapcsolatban minimumösszeg elhelyezését
igényelheti, amely minimumösszeget a Kondíciós Lista tartalmazza. Egy Bankszámla-tulajdonosnak,
illetve közös tulajdonban álló Bankszámla esetén ugyanazon tulajdonosi körnek nem lehet több
azonos típusú Bankszámlája, ide nem értve azokat az azonos típusú Bankszámlákat, amelyeket a
Bank Inter-Európa Bank Zrt.-vel történő egyesülése kapcsán jogutódként ugyanazon Bankszámlatulajdonosnak illetve tulajdonosi körnek vezet.
1.1.6 A Bank – kockázati alapon – az Üzletfelektől számlanyitásakor kiegészítő adatokat kérhet.
Amennyiben a Bankszámla nyitásához a mindenkor hatályos jog szerint engedély szükséges, a Bank
minden esetben vizsgálja az engedély meglétét és annak érvényességét. Az érvényes engedély ilyen
esetekben a Bankszámlanyitás feltétele. A Bankszámla az Üzletfél, mint Bankszámlatulajdonos nevét
viseli, és számlaszámmal van ellátva. A Bank az Üzletfél legalább 2 hónappal korábban történő
értesítését követően jogosult az Üzletfél Bankszámlájának a számát megváltoztatni. A Bank az
Üzletfél azonosításához az ún. ügyfélazonosítót is használja. Az ügyfélazonosító a Bankon belüli rövid
számlaszám 5-10. karaktere. A Fizetési Műveletek teljesítésére szolgáló Bankszámla azonosítása az
Üzletfél teljes vagy rövidített neve és egyedi pénzforgalmi jelzőszám (bankszámlaszám) segítségével
történik. A Bank a Devizanemekről szóló hirdetményben határozza meg azon devizanemeket,
amelyekben az Üzletféllel az adott devizanemben Keretszerződést köt.. Abban az esetben, ha az
Üzletfél a Devizanemekről szóló hirdetményben felsorolt devizanemtől eltérő devizanemben – írásban
– kezdeményezi a Keretszerződés megkötését, úgy a Bank ezen kérelem esetén – egyedi döntése
alapján – jogosult az Üzletfél igénye szerinti devizanemben történő számlanyitásra, vezetésre
Keretszerződést kötni, vagy azt megtagadni.
1.1.7 A Keretszerződés megkötésekor vagy azt követően az Üzletfél aláírásmintáját a Bank
az Aláírókartonon rögzíti.
1.1.8 A Bankszámla nyitásának időpontja a Keretszerződés létrejöttének dátumával egyezik meg.
1.1.9 A lakossági forint Bankszámla megnyitását követően a nagykorú Fogyasztó által
kezdeményezett egyszerűsített bankváltási eljárás szabályait az 1. számú melléklet tartalmazza.

1.2

Közös tulajdonú Bankszámla
A CIB Bank Zrt. a közös tulajdonú bankszámla konstrukciót a jövőben fokozatosan szeretné
megszüntetni.
2019. május 01. napjától közös tulajdonú bankszámla nem nyitható, meglévő bankszámlák
esetén új társtulajdonos felvétele, társtulajdonos személyének módosítása nem lehetséges.

1.2.1 A több Bankszámla-tulajdonos nevére nyitott Bankszámlán fennálló Tartozás a Bankszámlatulajdonosokat egyetemlegesen terheli. A Bankszámlára vonatkozóan - a jelen szakaszban és
Szerződésben foglaltak kivételével - a Szerződés módosítására, megszüntetésére a Bankszámlatulajdonosok kizárólag együttesen jogosultak. A Bankszámla-tulajdonosok kizárólag együttesen
jogosultak bejelenteni a Bankszámla feletti rendelkezés módját (önálló vagy együttes), illetve a
Rendelkező Személy(eke)t. A Bankszámla-tulajdonosok Bankszámla feletti rendelkezési joguknak
megfelelő módon jogosultak meghatalmazottat jelölni. A TAK-kal, illetve az Elektronikus
Szolgáltatással az azt használó személy olyan műveleteket is végezhet, illetve olyan megbízásokat is
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adhat, amelyek a vonatkozó Szerződés módosításának minősülnek. Ennek megfelelően a TAK-kal,
illetve az Elektronikus Szolgáltatással rendelkező Bankszámla-tulajdonos a TAK, illetve az
Elektronikus Szolgáltatás használatával, a többi Bankszámla-tulajdonos nevében is eljárva, a
vonatkozó Szerződést – a TAK, illetve az Elektronikus Szolgáltatás által meghatározott körben –
módosíthatja. Amennyiben utóbb a TAK-kal, illetve az Elektronikus Szolgáltatással való rendelkezési
jog ellen az azzal nem rendelkező másik (többi) Bankszámla-tulajdonos a Banknál írásban tiltakozik,
az adott TAK-kal, illetve Elektronikus Szolgáltatással történő rendelkezés jogát a Bank a jövőre nézve
megszünteti.
1.2.2 Két Bankszámla-tulajdonos nevére nyitott Bankszámla esetén az egyik Bankszámla-tulajdonos
haláláról történő értesülést követően a Bank a Bankszámlán levő pozitív egyenleg felének megfelelő
összeget a Bankszámlán zárolja, és azt csak az elhalálozott Bankszámla-tulajdonos örökösének
(örököseinek) – illetve az örökös(ök) rendelkezésének megfelelően – e minőségük igazolását
követően fizeti ki/utalja át. Három Bankszámla-tulajdonos esetén is ezen szabály irányadó azzal, hogy
a Bank az egyik Bankszámla-tulajdonos halála esetén a pozitív egyenleg egyharmadát zárolja.
1.3

Rendelkezésre jogosultak, Erős ügyfél-hitelesítés szabályai
1.3.1

Az Üzletfél a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével a Bankszámla
felett szabadon rendelkezik, rendelkezése nélkül vagy ellenére a Bank csak
a jogszabályban vagy Szerződésben meghatározott esetekben terheli meg a
Bankszámlát. A Rendelkező Személy a bankszámlán lévő pozitív
egyenleggel a Szerződésben meghatározott módon önállóan vagy más
személlyel együttesen vagy külön-külön rendelkezhet. A Bank az Üzletféltől
a Bankszámla feletti bármiféle rendelkezést akkor fogad el, ha a Rendelkező
Személy(ek) adatait és aláírásmintáját az Üzletfél, illetőleg az Üzletfél
képviseletére jogosult személy az erre a célra rendszeresített banki
nyomtatványon vagy a banki nyomtatványon egyébként feltüntetendő
adatokat tartalmazó más okiraton, továbbá elektronikus rendelkezések
esetén az erre vonatkozó külön (Szerződésben rögzített) szabályok szerint
meghatározott formában és módon a Bank felé szabályszerűen bejelenti. A
Rendelkező Személy a Szerződést nem módosíthatja; nem jogosult a
Bankszámla-tulajdonos név- és címváltozásának bejelentésére; nem
változtathatja meg és nem vonhatja vissza más Rendelkező Személyek
rendelkezési jogát. A Rendelkező Személy rendelkezési jogosultsága fennáll
mindaddig, amíg rendelkezési jogosultságát a Bankszámla-tulajdonos
(közös tulajdonban álló Bankszámla esetén valamennyi Bankszámlatulajdonos egyező nyilatkozattal) vissza nem vonja. A Rendelkező Személy
jogosult tájékoztatást kapni és a Bank a Rendelkező Személy részére kérelmére – jogosult tájékoztatást adni a rendelkezési joga alapján általa tett
intézkedésekről, az általa kezdeményezett Fizetési Műveletekről, azok
teljesüléséről, valamint - rendelkezési jogának gyakorlása céljából - a
Bankszámla egyenlegéről, valamint Számlainformációs szolgáltatás
igénybevétele esetén az Üzletfél fizetési számláján történt valamennyi
műveletről.

1.3.2 A Rendelkező Személy
kezdeményezésére jogosult:

a

következő

intézkedések

megtételére,

Fizetési

Műveletek

•
Eseti, értéknapos és rendszeres Átutalásra, Azonnali átutalásra,
valamint Átvezetésre vonatkozó megbízás benyújtása, módosítása,
visszavonása, visszahívása;
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•
Csoportos Beszedésre vonatkozó megbízás benyújtására vonatkozó
felhatalmazás adása, módosítása, visszavonása;
•
Csoportos
Beszedésre
vonatkozó
megbízás
benyújtása,
visszavonása, visszahívása, valamint ezen megbízásokkal kapcsolatos
információ kérése, Beszedés teljesítésének tiltása;
•
Felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás benyújtására
vonatkozó felhatalmazás adása, módosítása, visszavonása;
•
Felhatalmazó levélen alapuló Beszedésre vonatkozó megbízás
benyújtása, visszavonása, visszahívása;
•
Hatósági átutalásra, átutalási végzésre, váltóbeszedésre vonatkozó
megbízás benyújtása, visszavonása, visszahívása;
•
Postai kifizetési utalvány útján történő kifizetésre vonatkozó
megbízása benyújtása, visszavonása, visszahívása;
•
Betét lekötésére vonatkozó megbízás adása, annak módosítása,
megszüntetése;
•
Pénztári készpénzkifizetés;
•
A Rendelkező személyes azonosító okmányainak adataiban történt
változás bejelentése,
•
Elektronikus szolgáltatás esetén, ha a Rendelkező Személy, mint
Felhasználó
az
Elektronikus
szolgáltatásra
vonatkozó
Különös
Üzletszabályzatban meghatározott egyes azonosítási módok státuszának
módosítása,
•
a Rendelkező Személy azonosító okmányainak tiltása és a tiltás
feloldása;
•
a Rendelkező Személy saját egyéb személyes adatainak módosítása;
•
A Rendelkező Személy a Bankkártyákra vonatkozó Különös
Üzletszabályzatban meghatározottakra,
•
Másodlagos számlaazonosítóval kapcsolatosan annak megadása,
törlése
1.3.3 A Rendelkező Személy rendelkezési jogosultsága a Bankszámla-tulajdonos halálával (ill. két
Bankszámla-tulajdonos együttes rendelkezési joggal adott Meghatalmazása esetén az egyik
Bankszámla-tulajdonos halálával) visszavonás hiányában is megszűnik. A Banknak a halál tényéről
történő tudomásszerzésére a Szerződés vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadók.
1.3.4 A rendelkezésnek tartalmaznia kell az Üzletfél pontos nevét, az érintett Bankszámla számát,
továbbá a rendelkezés módjától függően a rendelkezésre jogosult személy(ek)nek az Aláírókartonnal
megegyező aláírását, illetve Elektronikus aláírását , valamint a rendelkezés jellegétől függően a
teljesítéshez szükséges valamennyi, a Bank vagy jogszabályok által előírt adatot, vagy a Bank által
kért billentyűzet/gomb megnyomását (a billentyűzeten vagy gombon lévő magyarázat tartalmazza,
hogy mit jelent a megnyomás). A Bank az Üzletfél megbízásait és pénztárban történő
készpénzfelvételt csak az Üzletfél azonosítását követően teljesíti. Ha az azonosítás eredményeként a
banknak – elvárható gondosság mellett – kételye merül fel a megbízást adó, illetve a készpénzt
felvevő személyét illetően a Bank jogosult a megbízás teljesítését, illetve a pénzfelvételt megtagadni.
Ha a rendelkezés kézjeggyel történő aláírással történik, az aláírás azonosításánál a Bank a tőle
elvárható gondossággal azt vizsgálja, hogy a rendelkezésen feltüntetett aláírás külső megjelenésében
megfelel-e az Aláírókartonon bejelentett aláírásnak, ezen túlmenően a Banknak nem kötelessége az
aláírások vizsgálata. A Bank a fizetési megbízásokon az aláírások meglétét és azonosságát az
Aláírókartonon bejelentett aláírásokkal történő összehasonlítás útján vizsgálja meg. A Bank a fizetési
megbízást az ok megjelölésével teljesítés nélkül visszaküldi vagy választása szerint telefonon vagy
telefaxon megerősítteti, ha:
(a) a fizetési megbízáson az Aláírókartonon bejelentett aláírásmintától eltérő
aláírás szerepel;
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(b) a fizetési megbízáson az előzetesen bejelenttől eltérő aláírási kombináció
szerepel;
(c) a fizetési megbízáson a Bank információi szerint hamis vagy hamisított
aláírás szerepel.
A bejelentett változást a Bank a bejelentés visszaigazolásának napjától veszi
figyelembe. A Bank a telefonon történt megerősítést jogosult rögzíteni.
1.3.5 A Rendelkező Személy(ek) egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek való megfelelését a
Bank nem ellenőrzi. A Rendelkező Személy rendelkezési joga a Bankszámla-tulajdonos Üzletfél által
bármikor visszavonható (közös tulajdonban álló Bankszámla esetén valamennyi Bankszámlatulajdonos egyező nyilatkozattal) vagy - a Bankszámlára vonatkozó Szerződésben meghatározott
esetben és módon - korlátozható.
1.3.6 Ha az Üzletfél más személynek meghatalmazást adott a Bankszámlája feletti rendelkezésre,
erről a Bankszámla feletti rendelkezésre érvényes alakisággal a meghatalmazás feltételeinek
egyértelmű meghatározásával írásban (kézjeggyel történő aláírással) kell értesítenie a Bankot,
figyelembe véve a LÜSZ meghatalmazás alakiságaira és tartalmára vonatkozó rendelkezéseit is. A
Bank nem vizsgálja a Bankszámla-tulajdonos és a meghatalmazott személy kapcsolatát. A
meghatalmazást, annak módosítását és megszüntetését a Bankszámla-tulajdonos az Aláírókartonon
meghatározott aláírásával egyezően írja alá. A meghatalmazás megváltoztatásáig vagy
visszavonásáig a meghatalmazottat – meghatalmazásának keretein belül – a Bankszámla-tulajdonos
képviseletére jogosultak jogai illetik meg, illetve kötelezettségei terhelik, azzal, hogy a meghatalmazott
rendelkezési jogosultsága nem terjed ki további meghatalmazottat kijelölő, vagy valamely
meghatalmazott felhatalmazását megszüntető vagy megváltoztató jognyilatkozatok megtételére. A
Bankszámla-tulajdonos a Bankszámla feletti rendelkezésre eseti jelleggel is adhat harmadik személy
részére meghatalmazást, kivéve Átutalás benyújtására. A meghatalmazás a Bankszámla-tulajdonos
halálának (ill. két Bankszámla-tulajdonos együttes rendelkezési joggal adott Meghatalmazása esetén
az egyik Bankszámla-tulajdonos halálának) a Bankhoz történő hivatalos bejelentésével hatályát
veszti.
1.3.7 Ha a Bankszámla feletti rendelkezés joga teljes biztonsággal egyértelműen nem állapítható
meg, a Bank jogosult a Bankszámla feletti rendelkezések teljesítését a bizonytalanság megszűnéséig
átmenetileg felfüggeszteni. A Rendelkező Személy/meghatalmazott halála esetén az ezen személy
számla feletti rendelkezési joga (a halál tényének igazolásának napján) megszűnik. A Bank a halál
tényének bármilyen módon történő tudomásszerzését követően jogosult a Rendelkezésre Jogosult
illetve a meghatalmazottak rendelkezési jogát saját belátása szerint felfüggeszteni a halál tényének
hitelt érdemlő módon történő igazolásáig.
1.3.8 Ha az Üzletfél a meghatalmazást vagy a Bankszámla feletti rendelkezést nem a Banknál
rendszeresített módon, de egyébként a szükséges alaki és tartalmi előírásoknak megfelelően adta, a
Bank a rendelkezést mérlegelése alapján teljesítheti.
1.3.9. Erős ügyfél-hitelesítés szabályai4
A Bank erős ügyfél-hitelesítést alkalmaz, amikor az Üzletfél online fér hozzá fizetési
számlájához, vagy elektronikus Fizetési Műveletet kezdeményez, vagy bármely
műveletet olyan Távközlő Eszközön (távoli kommunikáció) keresztül – kivéve a
telefont (CIB24), telefaxot, e-mail-t - hajt végre, ami fizetéssel kapcsolatos
csalásokra és más visszaélésekre adhat módot.
Az erős ügyfél-hitelesítés szabályairól szóló pont a fizetési kártyával végzett online Fizetési Műveletek
vonatkozásában (internetes vásárlások) 2020. szeptember 14. napján lép hatályba.
4

- 163 -

Elektronikus és Távközlő Eszközön keresztül kezdeményezett Fizetési Művelet
esetén a Bank olyan Erős ügyfél-hitelesítést alkalmaz, amely a műveletet egy adott
összeggel és egy adott kedvezményezettel dinamikusan összekapcsoló elemeket
tartalmaz (Dinamikus kóddal megerősített erős ügyfél-hitelesítés).
A Bank olyan biztonsági intézkedéseket alkalmaz, amelyek alkalmasak az
Üzletfelekhez tartozó Személyes hitelesítési adatok bizalmasságának és
integritásának megóvására.
Fentiek irányadóak abban az esetben is, amikor a fizetési megbízást Fizetéskezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatón keresztül
kezdeményezi az Üzletfél, illetve amennyiben az információt - a Fizetési Műveletet
annak összegével és kedvezményzettjével dinamikus összekapcsoló elemek
kivételével - egy Számlainformációs szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatón
keresztül kérik.
A Bank lehetővé teszi a Fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző vagy a
Számlainformációs szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltató számára, hogy
megbízható hitelesítési eljárásként hagyatkozhasson azon hitelesítési eljárásokra,
amelyeket a Bank az Üzletfele részére biztosít.
A Bank biztonsági intézkedések végrehajtása céljából a fizetési és egyéb
műveleteket megfigyeli, amely lehetővé teszi a nem engedélyezett vagy csalárd
Fizetési Műveletek észlelését. A megfigyelés a fizetési és egyéb műveletek
elemzésén alapul olyan elemeket figyelembe véve, amelyek a Személyes
hitelesítési adatok rendes használatának körülményei között jellemzőek a
Felhasználóra.
Dinamikus kóddal megerősített erős ügyfél-hitelesítés
Dinamikus kóddal megerősített erős ügyfél-hitelesítés esetén a generált hitelesítési
kód egyedi a Fizetési Művelet azon összege és azon kedvezményezett
vonatkozásában, amelyet a Fizető Fél a művelet kezdeményezésekor jóváhagyott,
megfelel a Fizetési Művelet eredeti egyedi összegének és a kedvezményezett
kilétének, amelyet a Felhasználó jóváhagyott és az az összeg vagy a
kedvezményezett bármely változása a generált hitelesítési kód érvénytelenítését
eredményezi.
A hitelesítési jelszót csak egyszer fogadja el a Bank. Több sikertelen hitelesítési
kísérletet követően a Fizetési Műveletek kezdeményezését a Bank jogosult letiltani.
Tartós letiltás előtt a Bank figyelmezteti a Felhasználót erre és a Felhasználó a
blokkolás feloldására irányuló kérelmét 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) vagy CIB24-en keresztül Telefonos Azonosító Kóddal történő
azonosítást követően nyújthatja be a Bank részére, hogy ismételten lehetővé váljon
számára Fizetési Műveletek teljesítése készpénzhelyettesítő fizetési eszközök
használatával.
Erős ügyfél-hitelesítés alóli kivételek
A Bank jogosult nem alkalmazni az erős ügyfél-hitelesítés szabályait az alábbi
esetekben:
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Fizetési számlára vonatkozó információk: A Bank nem alkalmaz erős ügyfélhitelesítést, amennyiben az Üzletfélre olyan korlátozás vonatkozik, hogy egy vagy
több megjelölt fizetési számla egyenlegéhez és/vagy a hozzáférést megelőző 90
napban egy vagy több megjelölt fizetési számlán keresztül végrehajtott Fizetési
Műveletekhez Érzékeny fizetési adatok közzététele nélkül férhet hozzá. A Bank erős
ügyfél-hitelesítést alkalmaz azonban, amennyiben a Felhasználó az előbbiekben írt
információkhoz első alkalommal fér hozzá online vagy több mint 90 nap eltelt azóta,
hogy a Felhasználó utoljára online hozzáfért a Fizetési Műveletekhez, és erős
ügyfél-hitelesítésre került sor.
Az értékesítés helyén történő érintéses fizetés: A Bank nem alkalmaz erős ügyfélhitelesítést, amennyiben a Felhasználó érintéses elektronikus Fizetési Műveletet
kezdeményez, feltéve, hogy az érintéses elektronikus Fizetési Művelet egyedi
összege nem haladja meg az 50 Euro-t, valamint az erős ügyfél-hitelesítés utolsó
alkalmazásának dátuma óta az érintéses funkcióval rendelkező készpénzhelyettesítő eszköz használatával kezdeményezett előző érintéses elektronikus
Fizetési Műveletek kumulált összege nem haladja meg a 150 Euro-t. Az átváltáskor
(számításkor) figyelembe vett árfolyam a minden hó 1-jén (amennyiben
bankszünnapra esik, akkor az azt követő első Banki Napon) és minden hó 15-én
(amennyiben bankszünnapra esik akkor az azt követő első Banki Napon) jegyzett
CIB pénztári deviza közép árfolyam, amely a következő linken érhető el:
https://www.cib.hu/Maganszemelyek/foreign-exchange-rate.html

Közlekedési viteldíjakhoz és parkolási díjakhoz használt felügyelet nélküli
terminálok: A Bank nem alkalmaz erős ügyfél-hitelesítést, amennyiben a
Felhasználó egy felügyelet nélküli fizetési terminálnál közlekedési viteldíj vagy
parkolási díj megfizetése céljából elektronikus Fizetési Műveletet kezdeményez.
Megbízható kedvezményezettek: A Bank nem alkalmaz erős ügyfél-hitelesítést,
amennyiben a Felhasználó olyan Fizetési Műveletet kezdeményez, mely esetében a
kedvezményezett szerepel a Fizető Fél által előzőleg erős ügyfél-hitelesítés
alkalmazásával összeállított vagy módosított, megbízható kedvezményezettek
listáján.
Ismétlődő műveletek: A Bank erős ügyfél-hitelesítést alkalmaz, amikor a Fizető Fél
ugyanazon összegű és ugyanazon kedvezményezett részére történő ismétlődő
műveletek sorozatát létrehozza, módosítja vagy első alkalommal kezdeményezi, de
nem alkalmaz erős ügyfél-hitelesítést, amennyiben a Felhasználó megfelel az
általános hitelesítési követelményeknek az említett fizetésiművelet- sorozatba
tartozó összes későbbi Fizetési Művelet kezdeményezése esetében.
Átvezetés: A Bank nem alkalmaz erős ügyfél-hitelesítést Átvezetés esetén CIB Bank
Online vagy CIB Bank mobilalkalmazás használatakor, amennyiben a „Gyors
átvezetés” funkciót az Üzletfél bekapcsolta.
Kis összegű műveletek: A Bank nem alkalmaz erős ügyfél-hitelesítést, amikor a
Felhasználó távoli elektronikus Fizetési Műveletet kezdeményez, feltéve, hogy a
Fizetési Művelet összege nem haladja meg a 30 EUR-t, valamint az erős ügyfélhitelesítés utolsó alkalmazása óta a Fizető Fél által kezdeményezett előző távoli
elektronikus Fizetési Műveletek kumulált összege nem haladja meg a 100 EUR-t,
vagy az erős ügyfél-hitelesítés utolsó alkalmazása óta a Fizető Fél által
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kezdeményezett előző távoli elektronikus Fizetési Műveletek száma nem haladja
meg az 5 egymást követő egyedi távoli elektronikus Fizetési Műveletet.
Biztonságos vállalati fizetési folyamatok és protokollok: A Bank nem alkalmaz erős
ügyfél-hitelesítést olyan Üzletfél kapcsán, amelyek erre a célra kijelölt fizetési
folyamatok vagy protokollok használatával kezdeményeznek elektronikus Fizetési
Műveleteket, és ezt az erre jogosult hatóság jóváhagyta.
Műveletikockázat-elemzés: A Bank nem alkalmaz erős ügyfél-hitelesítést, ha a
Felhasználó olyan távoli elektronikus Fizetési Műveletet kezdeményez, amelyet a
fentebb írt műveletmegfigyelő mechanizmusok és a vonatkozó jogi és biztonsági
szakmai szabályok alapján alacsony kockázatúként azonosít. Ennek keretében a
Bank jogosult megfigyelni és figyelembe venni többek között, de nem kizárólagosan
az Üzletfél költési és viselkedési mintáját, eszköz- és szoftverhozzáférését,
rosszindulatú szoftverrel való fertőzöttségét, a Felhasználó (illetve a
kedvezményezett) normálistól eltérő elhelyezkedését, továbbá az Üzletfelek Fizetési
Művelet történetét.
A Bank jogosult az erős ügyfél-hitelesítés alóli mentesítést egyoldalúan, az Üzletfél
előzetes értesítése nélkül megszüntetni, amennyiben a vonatkozó jogi és biztonsági
előírások ezt megkívánják.
1.4

Kedvezményezett és örökösök

1.4.1 Halála esetére a Bankszámla-tulajdonos jogosult a Szerződésben a Bankszámlán levő pozitív
egyenlegre (illetve annak Bankszámla-tulajdonosra eső részére) vonatkozóan írásban (kézjeggyel
történő aláírással) a Bank által rendszeresített nyomtatványon, az adatok hiánytalan kitöltésével
kedvezményezettet megjelölni. A Bankszámla pozitív egyenlege (annak Bankszámla-tulajdonosra eső
része) kedvezményezett jelölése esetén nem tartozik a Bankszámla-tulajdonos hagyatékához, a
kedvezményezett a pozitív egyenleg (annak Bankszámla-tulajdonosra eső része) felett a hagyatéki
eljárás lefolytatásától függetlenül rendelkezhet, a Bankszámla-tulajdonos halálának és a
kedvezményezett jogosultságának Bank felé történő megfelelő igazolását követően.
1.4.2 Amennyiben a Bankszámla-tulajdonos kedvezményezettet nem jelölt meg, a Bankszámlatulajdonos halála esetén annak örökösei jogosultak a Bankszámla pozitív egyenlegére (ill. annak
Bankszámla-tulajdonosra eső részére).
1.5

Kamatok

1.5.1 A Bank az Üzletfélnek - bankszámlájának napi záróegyenlege után a Kondíciós Listában
meghatározottak szerint - fizetendő kamatot az Üzletfél külön rendelkezése nélkül a Kondíciós
Listában meghatározott esedékességkor a Bankszámlán elszámolja.
1.5.2 A Bank az Üzletfélnek fizetett kamatot egyes bankszámlák (pl. CIB Classic Magánszámla, CIB
Online Magánszámla, CIB Nyugdíjas Plusz Bankszámla, Devizaszámla, Kamatkirály, valamint a Szia
Szimba számla) esetében a ténylegesen eltelt napok számának figyelembevételével az alábbi képlet
szerint számolja ki:
kamat = tőkeösszeg X kamatláb (%) X naptári napok száma
36 000
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A Bank az Üzletfélnek fizetett kamatot egyes bankszámlák (pl. CIB Malacpersely, CIB
Babakötvény számla) esetében a ténylegesen eltelt napok számának
figyelembevételével az alábbi képlet szerint számolja ki:
kamat = tőkeösszeg X kamatláb (%) X naptári napok száma
36 500
A kamat mértéke legalább 0.
1.5.3 A Banki Napon eszközölt befizetések után a befizetés napjától jár kamat, és a befizetett összeg
a befizetés napján hozzáférhető. A nem Banki Napon eszközölt befizetések a befizetést követő Banki
Naptól kamatoznak, és a befizetést követő Banki Naptól hozzáférhetőek az Üzletfél számára. Az
egységesített betéti kamatlábmutatót (EBKM) a Kondíciós Lista tartalmazza.
1.6

Tájékoztatás

1.6.1 Keretszerződést megelőző tájékoztatás
1.6.1.1.
A Bank a Keretszerződést megelőző tájékoztatást a
Keretszerződés egy példányának átadásával adja meg az
Üzletfél részére.
1.6.2 Keretszerződésen alapuló fizetési megbízásra vonatkozó előzetes tájékoztatás
1.6.2.1. A Bank - a fizető Üzletfél kérésére - a fizetési megbízásra
irányuló jognyilatkozatát megelőzően a következő adatokról
tájékoztatja az Üzletfelet:
1.6.2.1.1.
a
szolgáltatás
időtartamáról, és

teljesítésének

maximális

1.6.2.1.2.
tételesen a Bank részére fizetendő valamennyi
díjról, költségről vagy fizetési kötelezettségről.
1.6.2.2. A Banknak nem kell a szolgáltatás teljesítésének maximális
időtartamáról szóló tájékoztatást megadnia, ha
1.6.2.2.1.
a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának
székhelye nem EGT-állam területén található, vagy a fizetési
művelet teljesítése nem EGT-állam pénznemében történik, és
1.6.2.2.2.
az adatok nem állnak a pénzforgalmi szolgáltató
részére rendelkezésre.
1.6.2.3. A Banknak nem kell a díjról, költségről vagy fizetési
kötelezettségről szóló tájékoztatást megadnia az EGT-államon kívül
felmerülő díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség tekintetében,
ha az adatok nem állnak a Bank rendelkezésére.
1.6.3 Keretszerződésen alapuló fizetési megbízásra vonatkozó utólagos tájékoztatás
1.6.3.1.
A Bankszámlán történt terhelésről vagy jóváírásról a
Bank Bankszámlakivonatot készít és a Keretszerződésben
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meghatározott formában díjmentesen havonta átadja
Üzletfélnek vagy az Üzletfél rendelkezésére bocsátja.

az

1.6.3.2.
A Bank – az Üzletféllel történt megállapodás szerint – az
Üzletfélnek postai úton küldi meg a számlakivonatokat, illetve
Elektronikus Szolgáltatás útján rendelkezésére bocsátja. A Bank
jogosult a Bankszámlakivonatot CIB Internet Bank szolgáltatás
útján sorszámmal ellátott, pdf illetve txt formátumban az
Üzletfélnek megküldeni/rendelkezésére bocsátani. CIB Internet
Bank szolgáltatás igénybevétele esetén – az Üzletféllel történő
eltérő megállapodás hiányában – a Bankszámlakivonatot a Bank
ezen szolgáltatás útján bocsátja az Üzletfél rendelkezésére,
amely
módon
megküldött/rendelkezésre
bocsátott
Bankszámlakivonat az ellenkező bizonyításáig eredeti aláírás
nélkül is a Banktól származónak tekintendő. Az Üzletfél számára
a Bankszámlakivonat a CIB Internet Bankban a rendelkezésre
bocsátástól számított 6 (hat) hónapig elérhető.
1.6.3.3.
Az Üzletfél és a Bank között fennálló elektronikus
kapcsolat esetén, az elektronikus úton szolgáltatott adat (a
fentiek szerint is) a Bankszámlakivonatot helyettesíti, de az
Üzletfél kérésére a Bank a nyomtatott Bankszámlakivonatot az
Üzletfél rendelkezésére bocsátja. A Fogyasztó kérelmére a Bank
a bankszámlakivonatot havonta egy alkalommal papíron díj-,
költség- vagy egyéb fizetési kötelezettség mentesen a részére
átadja, ha azt papíron korábban nem adta át, minden további
eseti jelleggel igényelt számlakivonatra vonatkozó kérelmének a
Bank a kondíciós Listában meghatározott díj ellenében tesz
eleget. Az Üzletfél kérését bármely Bankfiókban vagy CIB24-en
keresztül teheti meg nyitvatartási időben.
1.6.3.4.
A
tájékoztatás
kézhezvételétől
számítottan
haladéktalanul, de legkésőbb tizenhárom hónapon belül az
Üzletfél írásban
köteles értesíteni a Bankot az esetleges
igényéről és eltérésről. Az értesítés Üzletfél általi elmulasztását
úgy kell tekinteni, hogy az Üzletfél a tájékoztatás tartalmával
egyetért.
1.6.4 A Bankszámla-tulajdonos kérésére, külön szolgáltatásként, a Bank több példányban is vállalja a
Bankszámlakivonat megküldését, a hatályos Kondíciós Lista szerinti külön térítés ellenében. A Bank
jogosult az Üzletfél egyező levelezési című Bankszámlakivonatait egy borítékban postázni. Az Üzletfél
dönthet úgy, hogy nem kéri postai úton a havonkénti számlakivonat megküldését, ebben az esetben a
Fogyasztó a Bankfiókban havonta egy Bankszámlakivonat papír alapon történő átadását díj
felszámítása nélkül kérheti, ha az papíron korábban nem került átadásra azzal, hogy minden további
eseti jelleggel igényelt és akár papír alapon akár elektronikusan átadott Bankszámlakivonatra
vonatkozó kérelmének a Kondíciós Listában meghatározott díj ellenében tesz eleget a Bank. A
bankszámlakivonat nemkérésére vonatkozó rendelkezés nem terjed ki a Banknak a Szerződés
szempontjából jelentős körülményekről szóló értesítéseket (Banki követelés, szerződés megszűnés,
üzletfél károsodástól való megóvása stb) tartalmazó levelezésére, valamint arra az esetre, amikor a
banknak jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tájékoztatási kötelezettsége, kivonat küldési
kötelezettsége áll fenn.
Folyamatos szerződések esetében a jogszabályi rendelkezéseknek
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megfelelően a bank köteles az Üzletfél részére legalább évente egy alkalommal írásbeli kimutatást
(kivonatot) küldeni.
1.6.5 A Bank az Üzletfél Bankszámláján végrehajtott – a pénzügyi tranzakciós illetékfizetési
kötelezettséggel érintett – Fizetési Művelet után megállapított illeték tételes összegéről
Bankszámlakivonat útján tájékoztatja Üzletfelét, ide nem értve az Üzletfél olyan – kártyafedezeti
típusú korlátozott rendeltetésű - számláját, amely a Bankkártya Tranzakciók elszámolását szolgálják,
mivel ebben az esetben a Bank, az ezen számlán végrehajtott – a pénzügyi tranzakciós illetékfizetési
kötelezettséggel érintett – Fizetési Művelet után megállapított illeték összegéről Bankszámlakivonat
útján, összevontan tájékoztatja Üzletfelét. Összevontan történő tájékoztatás esetén – akár a
kártyafedezeti típusú korlátozott rendeltetésű, Bankkártya Tranzakciók elszámolását szolgáló számlát
érintően, akár azért mert a Banknak egyébként lehetősége nyílik az összevont tájékoztatásra - az
Üzletfél jogosulttá válik a pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettséggel érintett Fizetési Művelet
után megállapított illeték összegéről – a Kondíciós Lista szerinti, bankinformáció kiadására vonatkozó
díj megfizetése ellenében - tételes kimutatást kérni. A Bank jelen szakasz szerinti – pénzügyi
tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény által meghatározott - tájékoztatási kötelezettsége
igazodik az Üzletfél és Bank között létrejött Keretszerződésben foglalt tájékoztatásküldési
(Bankszámlakivonat-küldési) gyakorisághoz (elszámolási időszak). A Bank kizárólag azon
Pénzforgalmi Szolgáltatásnak minősülő Fizetési Művelet esetén tájékoztatja az Üzletfelet a Fizetési
Művelet után megállapított illeték tételes összegéről, amelynek eredményeképpen a Bank az általa az
Üzletfél részére vezetett Bankszámlán nyilvántartott követelést a fizetési megbízás szerinti összeggel
csökkenti. A külföldi pénznemre szóló fizetési megbízás esetén a tájékoztatásban szereplő tételesen
feltüntetett illetékösszeg alapjául szolgáló összeg, a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB)
által a fizetési megbízás teljesítési napjára közzétett hivatalos devizaárfolyam alapulvételével kerül
forintra átszámításra. Az Üzletfél tudomásul veszi, hogy amennyiben az MNB több devizaárfolyamot
tesz közzé a teljesítési nap vonatkozásában, úgy a Bank az adott teljesítési napra időben legutóbb
közzétett devizaárfolyamot alkalmazza az átszámítás során.
1.6.6 A Bank a Bankszámlakivonaton feltünteti a Bank által végzett havi zárás időpontjában fennálló
Zárolt Összeget. Amennyiben a Bank a Bankszámla egyenlegét zárolja/blokkolja, a Bank Zárolt
Összegként a számla zárolása/blokkolása hónapjában a Bank által végzett havi zárás időpontjában
megállapított Zárolt Összeget tünteti fel a Bankszámlakivonaton. Amennyiben az Üzletféllel el nem
számolt összeg devizaneme eltér a Bankszámla devizanemétől, akkor a Bank a Zárolt Összeget a
fentiek szerint, a havi zárás időpontjában irányadó árfolyam alapulvételével tünteti fel a
Bankszámlakivonaton. A Zárolt Összeg mértéke eltérhet a Bankszámlakivonaton feltüntetett
mértéktől, az Üzletféllel történő elszámolás időpontjától, a Zárolt Összeg devizanemétől, valamint az
elszámolás időpontjának az árfolyamától függően.
1.6.7 Az Üzletfél - azonosítást követően - CIB24- en keresztül, vagy egyébként írásban jelezheti,
hogy elektronikus formátumban, azaz e-mail útján megküldött fájlként, vagy elektronikus
adathordozóra történő kiírással, vagy telefaxon kérjen utólagosan Bankszámlakivonatot, vagy
számlaforgalmi kimutatást. Az így előállított Bankszámlakivonat tájékoztató jellegű, nem minősül
hivatalos Bankszámlakivonatnak. A Bank ezen szolgáltatások teljesítésére díjat állapíthat meg.
1.6.8 A Bank az Üzletfél részére nem küld a közte és a Bank között a Bankszámla-vezetésre
vonatkozóan létrejött Szerződésben (Keretszerződésben) rögzített módon Bankszámlakivonatot az
Üzletfél egyik Bankszámlája tekintetében sem a következő feltételek együttes fennállása esetén: (i) a
Bank nem nyújt az Üzletfél számára a hitel és pénzkölcsön nyújtására, kezesség, bankgarancia
vállalására, vagy egyéb bankári kötelezettség vállalására vonatkozó pénzügyi Szolgáltatást, (ii) az
Üzletfél nem minősül a Bankkal szemben garantornak – így különösen, de nem kizárólagosan
kezesnek -, (iii) rendszeres (állandó) átutalásra egyik Bankszámlája vonatkozásában sem adott
megbízást a Banknak, (iv) hat hónapos megszakítatlan időtartam alatt az Üzletfél a Bank által vezetett
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bármely Bankszámlájának megterhelését eredményező Fizetési Művelet lebonyolítását nem
kezdeményezte és azok bármelyikén jóváírás nem történt (a Bank által eszközölt kamatjóváírást,
illetve díj-, jutalékterhelést kivéve), továbbá (v) az Üzletfél Bankszámláinak összesített egyenlege a
vizsgált időtartam utolsó naptári napján Devizakülföldi Üzletfelek esetében egyszáz USA dollár
összegű negatív egyenleg és egyszáz USA dollár összegű pozitív egyenleg közé esik, Devizabelföldi
Üzletfél esetében tízezer forint összegű negatív egyenleg és egyezer forint összegű pozitív egyenleg
közé esik. A forinttól eltérő devizanemben vezetett Bankszámlák egyenlegének forintra történő
átszámítása a vizsgálat napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon történik. A Devizakülföldiek
esetében az USA dollár devizanemtől eltérő devizanemben vezetett Bankszámlák egyenlegének USA
dollár devizanemre történő átszámítása akként történik, hogy a Bank az érintett Bankszámla
egyenlegét – forint devizanemű Bankszámla egyenlege kivételével - először az MNB hivatalos
devizaárfolyamán forintra, majd az így kapott forintösszeget szintén az MNB hivatalos
devizaárfolyamán USA dollár devizanemre számítja át. A Bank a fenti feltételek fennállása esetén a
jogszabály által előírt Bankszámlakivonatot az Üzletfél rendelkezésére tartja legfeljebb egy évig,
amelyet az Üzletfél ezen időtartam alatt bármikor jogosult átvenni.
1.6.9 Amennyiben a Bankon kívül álló ok miatt az Üzletfél által megadott értesítési címre a
bankszámlakivonat kézbesítése harmadik alkalommal is sikertelen, a Bank jogosult az Üzletfél
részére a bankszámlakivonatok nyomtatását és kiküldését felfüggeszteni. Bankszámlakivonat az
Üzletfél részére ebben az esetben is készül, melyet a Bank a jogszabályban meghatározott ideig
elektronikusan tárol, illetve archivál. Az Üzletfél kérheti ezen számlakivonatok utólagos nyomtatását
az elektronikus rendszerből, melyeket a Bank az Üzletfél részére átadja.
1.6.10 A Bank tájékoztatást ad az Értéknapos fizetési megbízások Értéknap előtti teljesítését
megelőzően, az Értéknapra teljesítendő fizetési megbízásokról az Üzletfélnek. A Bank ezen
tájékoztatása azonban nem jogosítja számla feletti rendelkezésre az Üzletfelet az összeg
vonatkozásában, amely felett az Üzletfél kizárólag Értéknaptól kezdődően rendelkezhet. Amennyiben
a Fizető Fél visszavonja Értéknap előtt az általa indított fizetési megbízást a vonatkozó jogszabályok,
és a Fizető Fél pénzforgalmi szolgáltatója által meghatározottak szerint, a Bank jogosult a Fizető Fél
visszavonási megbízása alapján az adott fizetési megbízást visszavonni, még akkor is, ha erről a jelen
pont szerint a Bank az Üzletfelet a rendes tájékoztatás szerint előzetesen tájékoztatta. A Bank nem
vállal felelősséget ezen előzetes tájékoztatási eljárásból eredő esetleges károkért.
1.6.11 Amennyiben az Üzletfél a megbízás benyújtásával egyidejűleg vagy annak teljesítését követően
Bankfiókban személyesen vagy CIB24-en keresztül teljesítési igazolás és/vagy SWIFT másolat
küldését igényelte, azt a teljesített megbízásról az Üzletfél által a megbízásban vagy utólagos kérelem
esetén a kérelemben megjelölt e-mail címre, vagy postai levél útján továbbítja a Bank, vagy azt az
Üzletfél személyesen átveheti a Bankfiókban. Az Üzletfélnek fokozottan ügyelnie kell az e-mail cím
pontos megadására. A teljesítési igazolás és/vagy SWIFT másolat előállításáért és továbbításáért a
Bank a Kondíciós Listában meghirdetett díjat számítja fel.
1.6.12 Az Üzletfél- a Kondíciós Listában meghatározott díj megfizetése mellett- a kérést megelőző öt
évben végrehajtott egyedi ügyletekről kimutatást kérhet. Az ilyen kimutatást a Bank legkésőbb 90
napon belül az Üzletfélnek írásban megküldi.
1.7

Díjkimutatás

1.7.1 A Bank évente egy alkalommal, az adott naptári évet követő január 31-ig díjmentesen az
Üzletfél rendelkezésére bocsátja az Üzletfél fizetési számlájához kapcsolódó szolgáltatások
igénybevételével kapcsolatban felmerülő valamennyi díjról, valamint adott esetben a fizetési számlára
alkalmazott kamatlábakról készített díjkimutatást.
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1.7.2 A díjkimutatás naptári évre, január 1-től december 31-ig terjedő időszakra vonatkozik. A Bank
első alkalommal a 2019. augusztus 1-től 2019. december 31-ig terjedő időszakra készíti el a
díjkimutatást.
1.7.3 A Bank a díjkimutatást az Üzletfél részére - az Üzletfél ellenkező nyilatkozatáig -azon a
csatornán bocsátja rendelkezésre, amely csatornán a Bankszámlakivonatot is elérhetővé teszi. A
Bank az Üzletfél külön kérésére a díjkimutatást a kivonat küldés módjától eltérő módon is
rendelkezésre bocsátja.

1.8

A Bankszámla, a Keretszerződés megszűnése

1.8.1 A Keretszerződés határozatlan időre jön létre.
1.8.2 A Keretszerződés megszűnik nem azonnali hatályú felmondás esetén a felmondási idő
lejártával.
1.8.3 A Szerződés megszűnésre vonatkozó rendelkezésein (különösen az LÜSZ 9. szakaszának
(Felmondás, Azonnali Hatályú Felmondási Események, Egyes Megszűnéssel kapcsolatos
Rendelkezések) rendelkezésein) kívül az alábbi szabályok vonatkoznak a Keretszerződés
megszűnésére.
1.8.4 A felek a Keretszerződést közös megegyezéssel is megszüntethetik az arra vonatkozó
megállapodás szerint.
1.8.5 A Bank rendes felmondása esetén a Bank a felmondást követően jogosult a Bankszámla
vonatkozásában benyújtott vagy a jövőben benyújtásra kerülő terheléseket és jóváírásokat
visszaküldeni.
1.8.6 Ha a felmondás vagy a számlazárási kérelem időpontjában vagy a számlazárási
megállapodásban megjelölt megszűnés időpontjában a Bankszámlával szemben kötelezően
teljesítendő, egyéb jogszabályon alapuló hatósági átutalási megbízás, átutalási végzés áll sorban,
akkor a sorbaállítási határidő alatt a Bankszámla nem szüntethető meg, a bankszámla a felmondási
határidő elteltével, de legkorábban a sorbaállítás leteltét követő napon szüntethető meg.
1.8.7 A CIB Fedezetlen Hitelek Technikai Számláról szóló Szerződés minden további értesítés nélkül
megszűnik az alábbi esetekben:
(a)
ha a Bank az Üzletfél azon hitelkérelmét elutasította, amely hiteligényléssel egy időben került
sor a CIB Fedezetlen Hitelek Technikai számlára vonatkozó Szerződés megkötésére. A CIB
Fedezetlen Hitelek Technikai Számláról szóló Szerződés megszűnésének napja az előzőekben
meghatározott hitelkérelem elutasításának napja. A Bank a CIB Fedezetlen Hitelek Technikai Számla
megszűnésről külön értesítést az Üzletfél részére nem küld, az Üzletfél a megszűnésről a hitelkérelem
elutasításáról szóló levélben szerez tudomást; vagy
(b)
ha a kölcsönigényléstől számított 60 napon belül nem jön létre a Bank és az Üzletfél között a
kölcsönigénylésben meghatározott kölcsönre vonatkozó Szerződés, a CIB Fedezetlen Hitelek
Technikai Számláról szóló Szerződés megszűnésének napja a kölcsönigénylés Bankhoz történő
benyújtásától számított 60. nap.
1.8.8 Ha a Bank a Bankszámla megnyitásával kapcsolatban minimum összeg elhelyezését igényelte
és az a Bankszámla megnyitását követő 30 napon belül nem kerül elhelyezésre a Bankszámlán, a
Bank jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, és jogosult a Bankszámlát megszüntetni.
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1.8.9 A Bankszámlakövetelés kimerülése a Keretszerződést nem szünteti meg automatikusan.
1.8.10 A LÜSZ 9. (Felmondás, Azonnali Hatályú Felmondási Események, Egyes Megszűnéssel
kapcsolatos Rendelkezések) szakaszában foglaltakon túlmenően a Bank a Bankszámlára vonatkozó
Szerződést (Keretszerződést) azonnali hatállyal felmondhatja akkor is (az Üzletfél egyidejű
tájékoztatása mellett), ha a Bankszámlán az elmúlt 12 hónapban nem történt terhelés - kivéve a
számlavezetési díjat-, illetve jóváírás, és a számlaegyenleg nem haladja meg az 50.000 Ft-ot. Az
azonnali hatályú felmondással lejárttá és azonnal esedékessé vált Tartozásokat az Üzletfél köteles a
felmondás kézhezvételét követő nyolc naptári napon belül a Banknak egy összegben megfizetni. A
Bank a megszűnt Bankszámla rendelkezésre álló pozitív egyenlegét az alábbi szakasz rendelkezései
alapján a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint kezeli.
1.8.11 A Bankszámla- vagy egyéb vonatkozó Szerződés megszűnése esetén az Üzletfél köteles az
Üzletfelet megillető fennmaradó számlakövetelés sorsáról rendelkezni (megadni azt a
bankszámlaszámot, ahova az egyenleget Bankszámla megszűnésekor a Bank átutalja vagy az
Üzletfél választása szerint az egyenleget a Bankszámla megszüntetésével egyidejűleg készpénzben
felveheti), a vonatkozó Szerződés megszűnésével egyidejűleg. Amennyiben a vonatkozó Szerződés
megszűnését követően a számlán olyan, az Üzletfelet megillető számlakövetelés marad fenn, amely
sorsáról az Üzletfél a Banknál nem rendelkezett, a Bank a számlakövetelés összegét az Üzletfél
rendelkezéséig a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint kezeli. A számlakövetelés összegét a
Bank az egyes Üzletfelek nevén nyilvántartott, korlátozott rendeltetésű, elkülönített, nem kamatozó
banki számlán helyezi el. A megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint történő kezelés időtartamára a
Bank jogosult a Bank az azzal kapcsolatos költségét felszámítani. Az Üzletfél tudomásul veszi, hogy a
Bank az őrzés kapcsán felmerülő költség összegével a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint
kezelt összeget csökkenteni jogosult. Az Üzletfél tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a Bank
által a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint kezelt összeggel kapcsolatban rendelkezni kíván,
úgy annak költségeit is köteles az Üzletfél a Bank részére megfizetni. A jelen szakasz szerinti banki
költségekről az Üzletfél az erre vonatkozó, és a Bank honlapján közzétett, illetve a Bankfiókokban
kifüggesztett Tájékoztató útján tájékozódhat. A költségek mértékét a Bank bármikor jogosult
egyoldalúan módosítani. A fent írtak szerinti eljárás nem minősül pénzügyi szolgáltatásnak, a
megbízás nélküli ügyvitellel kapcsolatos, jelen szakaszban nem szabályozott jogokra és
kötelezettségekre kizárólag a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
1.8.12 A Bankszámla-tulajdonos halála esetén a Keretszerződés megszűnik, (i) halál esetére szóló
rendelkezés esetében a megjelölt kedvezményezett(ek) azonosítását és a halotti anyakönyvi kivonat
bemutatását követően a számlaegyenlegnek a kedvezményezett(ek) részére, vagy (ii) egyéb
esetekben a jogosultságukat megfelelő módon (eredeti jogerős, teljes hatályú közjegyzői
hagyatékátadó végzéssel, bírósági határozattal vagy öröklési bizonyítvánnyal, illetve külföldiek esetén
a hazai joguk szerint ennek megfelelő, felülhitelesített okirattal) eredeti okiratban igazoló örökösök
azonosítását követően a számlaegyenlegnek a részükre történő kifizetésével egyidejűleg. A Bank az
örökhagyó Bankszámla-tulajdonos Üzletfél Banknál elhelyezett vagyonát kizárólag a fentiekben
említett dokumentumok átadása esetén adja ki az örökösök részére.
1.8.13 A Bank jogosult az Üzletfél és a Bank között létrejött Bankszámla- vagy egyéb vonatkozó
Szerződés megszűnését követően a vonatkozó Szerződésből eredő, az Üzletfél Tartozása rendezése
érdekében egy, az Üzletfélhez kapcsolódó, a Bank tulajdonában lévő, banki számlán nyilvántartani az
Üzletfél Tartozása rendezéseképp megfizetett, vagy más módon teljesített pénzösszegeket. A Bank
jogosult továbbá az Üzletfél és a Bank között létrejött, megszüntetés alatt nem álló (hatályos) Hitel- és
Kölcsönszerződésekből eredő, az Üzletfél Bankkal szemben fennálló, esedékes Tartozása rendezése
érdekében, az Üzletfélhez kapcsolódó, a Bank tulajdonában álló, banki számlán nyilvántartani az
Üzletfél Tartozása rendezéseképp megfizetett, vagy más módon teljesített pénzösszegeket. Az
Üzletfél, valamint bármely illetékes harmadik személy ezen banki számlára köteles a Tartozása
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erejéig fizetést teljesíteni a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban. Az Üzletfelet ezen
számla felett rendelkezési jog nem illeti meg. Amennyiben az Üzletfél, vagy bármely illetékes
harmadik személy ezen számlára a Bank által nyilvántartott Tartozását meghaladóan teljesít fizetést,
úgy a Bank az Üzletfél vagy az illetékes harmadik személy javára a Bank által az Üzletféllel
kapcsolatban nyilvántartott Tartozását meghaladóan teljesített összeget visszafizeti az illetékes
személy részére.
1.8.14 A keretszerződés felmondása, megszűnése esetén a felek kötelesek egymással elszámolni. Az
elszámolás a felmondással egyidejűleg, vagy ha a felmondásra felmondási idő alkalmazásával kerül
sor, akkor a felmondási idő utolsó napjáig történik meg. Az Üzletféllel kötött Keretszerződés
felmondása, megszűnése esetén a Bank a Keretszerződésnek megfelelően, a ténylegesen teljesített
szolgáltatás arányos ellenértékét számítja fel. A Keretszerződés megszűnése esetén a Bank a
megszűnést megelőző naptári negyedév utolsó Bank Napjától a megszűnés napját megelőző Banki
Napig terjedő időszakra, vagyis tört naptári negyedévre nem fizet az Üzletfélnek a Bankszámláján
nyilvántartott, az Üzletfelet megillető követelés után kamatot.
AZ EGYES BANKSZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ VAGY ELTÉRŐ
RENDELKEZÉSEK

2.

2.1

Forintban vezetett Bankszámla
Az alábbi Bankszámlákra a Szerződés
rendelkezéseket kell alkalmazni.

szerint

a

forint

Bankszámlákra

vonatkozó

2.1.1 Számlavezetési díj
A Forint Bankszámla számlavezetési díját a Bank havonta, ha a hónap első napja Banki
Nap akkor az az adott hónap második Banki Napján, ha a hónap első napja nem Banki
Nap, akkor az adott hónap első Banki Napján terheli. A bankszámla vezetésével
kapcsolatos díjakat a Kondíciós Lista tartalmazza. Forint Bankszámla nyitása esetén a
számlanyitás hónapjára (tört hónap) a Bank nem számít fel számlavezetési díjat. A
Bank Forint Bankszámla megszűnése esetén a megszűnés hónapjára esedékes
számlavezetési díj időarányos részét az Üzletfél részére visszatéríti.
Az alábbi Bankszámlákra a Szerződés
rendelkezéseket kell alkalmazni.

szerint

a

forint

Bankszámlákra

vonatkozó

2.1.2 CIB Alapszámla
(a)

CIB Alapszámla a Fogyasztó Üzletfél részére forintban megnyitott és vezetett
olyan számla, mely Az alapszámlához való hozzáférésről, az alapszámla
jellemzőiről és díjazásáról szóló 262/2016. (VIII.31.) Korm. rendelete alapján az
alapszintű szolgáltatásokat biztosítja.

(b)

A CIB Alapszámla kizárólag forintban nyitható és kizárólag egy tulajdonosa lehet.
A CIB Alapszámlához nem kapcsolható Folyószámlahitel. A Bank az Alapszámla
vezetésére vonatkozó keretszerződés megkötését nem kötheti más pénzügyi,
kiegészítő pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez.

(c)

CIB Alapszámlát az nyithat, aki Magyarországon jogszerűen tartózkodik, ideértve
az állandó lakóhellyel nem rendelkező személyeket és menedékkérelemért
folyamodó személyt.
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(d)

A Fogyasztó akkor nyithat alapszámlát, ha Magyarországon forintban vezetett
fizetési számlával nem rendelkezik és nem is rendelkező ilyen számla felett. A CIB
Alapszámla megnyitásának nem akadálya, ha a Fogyasztó vállalkozói számla
felett rendelkezik rendelkezői joggal. Ha a Fogyasztó rendelkezik Magyarországon
forintban vezetett fizetési számlával vagy ilyen számla felett rendelkezési joga van,
alapszámlát akkor nyithat, ha nyilatkozik, hogy a számla felmondásra vagy
rendelkezési joga megszüntetésre került. A Fogyasztónak az alapszámla
megnyitását megelőzően ezekről írásban nyilatkoznia kell.

(e)

A Bank a Fogyasztót az Alapszámla megnyitását megelőzően papíron vagy tartós
adathordozón köteles tájékoztatni a CIB Alapszámla és a Bank által értékesített
más bankszámlák közötti eltérésekről. A tájékoztatás tartalmazza az alapszáma és
más bankszámla közötti alapszolgáltatások kondíciónak összehasonlítását, a CIB
Alapszámla használatainak feltételeit és azt, hogy az Alapszámla vezetésére
vonatkozó keretszerződés megkötését a Bank nem kötheti más pénzügyi,
kiegészítő pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez.

(f)

A Bank a CIB Alapszámla megnyitására vonatkozó kérelmet elutasítja:
1) ha a Fogyasztónak van a Banknál más forintban vezetett fizetési számlája,
mely nem került felmondásra vagy
2) ha a Fogyasztónak van a Banknál más forintban vezetett fizetési számla felett
rendelkezési joga, mely rendelkezési jog nem került megszűntetésre vagy
3) ha a Fogyasztó nem jogosult EGT-államban való tartózkodásra
4) ha a Fogyasztó megtagadja d) pontban meghatározott, a CIB Alapszámla
megnyitását megelőző nyilatkozat megtételét, tekintettel arra, hogy
Magyarországon másik pénzforgalmi szolgáltatónál forintban vezetett fizetési
számlával rendelkezik vagy ilyen számla felett rendelkezési joga van.
Az elutasításról a Bank a Fogyasztót írásban, külön díj felszámítása nélkül
tájékoztatja. Az elutasításról szóló értesítésben a Banknak tájékoztatni kell a
Fogyasztót az elutasításhoz kapcsolódó panasztételi lehetőségéről, valamint arról,
hogy az Bank a Pénzügyi Békéltető Testület irányába tett-e általános alávetési
nyilatkozatot, meg kell adnia a Pénzügyi Békéltető Testület székhelyét, telefonos
és internetes elérhetőségét, valamint a levelezési címét, továbbá a Fogyasztó
külön kérésére meg kell küldenie a Pénzügyi Békéltető Testület által készített és a
Bank rendelkezésére bocsátott kérelem-nyomtatványt.

(g)

A Bank a CIB Alapszámla alapján köteles legalább az alábbi szolgáltatásokat
biztosítani: 1) az alapszámla megnyitásához, vezetéséhez és megszüntetéséhez
kapcsolódó minden művelet, 2) az alapszámlára történő készpénz befizetése, 3)
az alapszámláról történő készpénz kifizetése a Bank bankfiók-hálózatában és
EGT-államban automata bankjegykiadó gépből (ATM) készpénz-helyettesítő
fizetési eszköz útján, 4) a következő fizetési műveletek végrehajtását az EGTállamokon belül 4a ) átutalás és rendszeres átutalás teljesítése, valamint fogadása,
4b) beszedési megbízás teljesítése és 4c) Bankkártyával történő Vásárlást.

(h)

A Bank köteles az Alapszámlához kapcsolódóan azt biztosítani, hogy az előző év
utolsó napján érvényes havi bruttó minimálbér 1,5%-át ne haladja meg az Üzletfél
által fizetendő alábbiakban meghatározott díjak havi összege:
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1) a havi számlavezetési díj és
2) a Magyarországon elhelyezett ATM-ből Bankkártya útján forintban kettő
készpénzfelvétel, amelynek együttes összege nem haladja meg az
egyszázötvenezer forintot, vagy a Bank bankfiókjában forintban egy
készpénzfelvétel legfeljebb ötvenezer forint értékben, és
3) akár papír alapon, akár elektronikus úton négy átutalási megbízás, amelynek
együttes összege a rendszeres átutalási megbízások alapján teljesített
átutalásokkal együtt nem haladja meg az egyszázezer forintot és az
4) Elektronikus szolgáltatáshoz kapcsolódó Token használati díj.

(i)

A CIB Alapszámlához az alapszolgáltatásokon kívül további pénzügyi és
kiegészítő pénzügyi Szolgáltatások a mindenkor hatályos Kondíciós Lista szerint
igényelhetők, az ott feltüntetett díjak megfizetése ellenében. A CIB Alapszámla és
a kapcsolódó szolgáltatások, további pénzügyi és kiegészítő pénzügyi
Szolgáltatások díjait, költségeit a mindenkor hatályos Kondíciós Lista tartalmazza.

(j)

A CIB Alapszámla terhére Betét lekötésére vonatkozó megbízás adható.

(k)

A CIB Alapszámla a ténylegesen eltelt napok száma és 360 napos év
alapulvételével kamatozik.

(l)

Az Üzletfél köteles:
1) az alapszámlára vonatkozó jogosultsága tekintetében azt a feltételt betartani,
hogy Magyarországon csak egy alapszintű szolgáltatások igénybevételét biztosító
forint bankszámlával rendelkezhet vagy Magyarországon csak egy alapszintű
szolgáltatások igénybevételét biztosító forint bankszámla felett lehet rendelkezési
joga;
2) tájékoztatni a Bankot, ha a CIB Alapszámla vezetésére vonatkozó
keretszerződés Bankkal történő megkötését követően Magyarországon más
pénzforgalmi szolgáltatónál olyan forint fizetési számla vezetésére irányuló
keretszerződést kötött vagy olyan forint fizetési számla felett lett rendelkezési joga,
mely lehetővé teszi legalább az alapszintű szolgáltatások igénybevételét;
3) a CIB Alapszámlát jogszerű célokra és szerződésszerűen használni;

4) a CIB Alapszámlán fizetési műveleteket végrehajtani;
5) a CIB Alapszámlára vonatkozó szerződés megkötésekor nem megtévesztő vagy
a valóságnak megfelelő adatokat közölni a Bankkal az alapszámlára vonatkozó
jogosultsága tekintetében;
6) tájékoztatni a Bankot, ha EGT államban jogszerű tartózkodásra már nem
jogosult;
7) a CIB Alapszámlára vonatkozó szerződésből eredő tartozást megfizetni,
különösen köteles a Bank felszólítására a CIB Alapszámlára vonatkozó
szerződésből eredő, legalább 3 hónapja folyamatosan fennálló tartozást, mely azt
jelenti, hogy legalább 3 hónapja a számla negatív egyenleget mutat, megfizetni.
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(m) Az Üzletfél köteles a Bank részére az alábbi kötelezettségek megszegése esetén,
a Kondíciós Listában meghatározott büntető díjat megfizetni a Bank erről való
tudomás szerzését követően:
1) Ha az Üzletfél megszegi az alapszámlára vonatkozó jogosultsága tekintetében
annak a feltételnek a betartását, hogy Magyarországon csak egy alapszintű
szolgáltatások igénybevételét biztosító forint bankszámlával rendelkezhet vagy
Magyarországon csak egy alapszintű szolgáltatások igénybevételét biztosító forint
bankszámla felett lehet rendelkezési joga;
2) Ha az Üzletfél nem tájékoztatja a Bankot, hogy a CIB Alapszámla vezetésére
vonatkozó keretszerződés Bankkal történő megkötését követően Magyarországon
más pénzforgalmi szolgáltatónál olyan forint fizetési számla vezetésére irányuló
keretszerződést kötött vagy olyan forint fizetési számla felett lett rendelkezési joga,
mely lehetővé teszi legalább az alapszintű szolgáltatások igénybevételét.
3) Ha az Üzletfél a CIB Alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződés Bankkal
történő megkötését követően arról tájékoztatja a Bankot Magyarországon más
pénzforgalmi szolgáltatónál olyan forint fizetési számla vezetésére irányuló
keretszerződést kötött vagy olyan forint fizetési számla felett lett rendelkezési joga,
mely lehetővé teszi legalább az alapszintű szolgáltatások igénybevételét és az
Üzletfél nem mondja fel a CIB Alapszámlára vonatkozó szerződést, mely alapján
nem tartja be azt, hogy Magyarországon csak egy alapszintű szolgáltatások
igénybevételét biztosító forint bankszámlával rendelkezhet vagy Magyarországon
csak egy alapszintű szolgáltatások igénybevételét biztosító forint bankszámla felett
lehet rendelkezési joga;

(n)

Azonnali hatályú felmondás/Azonnali hatályú felmondási Események: A LÜSZ 9.
(Felmondás, Azonnali Hatályú Felmondási Események, Egyes Megszűnéssel
kapcsolatos Rendelkezések) szakaszában foglaltaktól és jelen KÜSZ-ben
foglaltaktól eltérően a Bank a Szerződést azonnali hatállyal kizárólag az
alábbiakban meghatározott valamely Azonnali Hatályú Felmondási Esemény
bekövetkezése esetén jogosult írásban felmondani:
1)
Az Üzletfél a CIB Alapszámlát szándékosan jogellenes célokra vagy nem
szerződésszerűen használta fel, így
1.1.) a LÜSZ 9. (Felmondás, Azonnali Hatályú Felmondási Események,
Egyes Megszűnéssel kapcsolatos Rendelkezések) 9.3.2. b) a LÜSZ 4.8
szakaszban (Elégtelen azonosítás) hivatkozott esemény vagy amennyiben az
Üzletfél nem biztosítja az adott Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges
feltételeket;
1.2.) a LÜSZ 9. (Felmondás, Azonnali Hatályú Felmondási Események, Egyes
Megszűnéssel kapcsolatos Rendelkezések) 9.3.2. d) az Üzletfél által történő,
a Szerződés vagy bármely, a Bank és az Üzletfél kapcsolatát szabályozó
jogszabály, illetőleg ezekből eredő kötelezettség súlyos vagy többszöri
megszegése, vagy amennyiben az Üzletfél az adott Szolgáltatást nem
rendeltetésének megfelelően, jogellenesen vagy jogellenes célra használja;
1.3.) a LÜSZ 9. (Felmondás, Azonnali Hatályú Felmondási Események, Egyes
Megszűnéssel kapcsolatos Rendelkezések) 9.3.2. e) jogszabály vagy
Szerződés alapján jogosan igényelt lényeges információ szolgáltatásának a
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megtagadása, illetve ilyen információ átadására vonatkozó kötelezettség
elmulasztása, adatok eltitkolása az Üzletfél részéről;
1.4.) a LÜSZ 9. (Felmondás, Azonnali Hatályú Felmondási Események, Egyes
Megszűnéssel kapcsolatos Rendelkezések) 9.3.2. g) az Üzletfél megsérti
bármely Szolgáltatás kapcsán a Bank által rendelkezésre bocsátott vagy
használt szoftverre vonatkozó szerzői jogokat vagy az Üzletfél kísérletet tesz
az adott Szolgáltatás védelmi, titkosítási rendszerének megkerülésére; vagy
1.5.) a LÜSZ 9. (Felmondás, Azonnali Hatályú Felmondási Események, Egyes
Megszűnéssel kapcsolatos Rendelkezések) 9.3.2. h) az Üzletfél (vagy
képviselője)
valamely
Szolgáltatással
kapcsolatos
magatartása
bűncselekmény-gyanús, vagy feltételezhetően bűncselekménnyel áll
összefüggésben (ideértve azt is ha az Üzletfél a Bank üzletpolitikáját
lényegesen vagy többször sértő magatartást tanúsít, így különösen ha
megvalósítja a Pmt. értelmében a pénzmosás- és terrorizmusgyanús esetek
valamelyikét).
2) az Üzletfél a CIB Alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződés
megkötésekor megtévesztő vagy valótlan adatot közölt a Bankkal az alapszámlára
vonatkozó jogosultsága tekintetében,
(o)

Rendes felmondás: A LÜSZ 9. (Felmondás, Azonnali Hatályú Felmondási
Események, Egyes Megszűnéssel kapcsolatos Rendelkezések) szakaszában
foglaltaktól és jelen KÜSZ-ben foglaltaktól eltérően a Bank a CIB Alapszámlára
vonatkozó Szerződést kizárólag az Üzletfél alábbiakban meghatározott
szerződésszegése esetén jogosult 2 hónapos felmondási határidővel írásban
felmondani:
1) a CIB Alapszámlán 24 egymást követő hónapban nem hajtottak végre fizetési
műveletet;
2) az Üzletfél már nem jogosult EGT-államban jogszerű tartózkodásra;
3) az Üzletfél az alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződés megkötését
követően Magyarországon más pénzforgalmi szolgáltatónál olyan forint fizetési
számla vezetésére irányuló keretszerződést kötött vagy olyan forint fizetési számla
felett lett rendelkezési joga, amely lehetővé teszi az alapszintű szolgáltatások
igénybevételét;
4) legalább 3 hónapja a számla negatív egyenleget mutat, és az Üzletfél tartozását
a Bank felszólítására sem fizette meg.

(p)

A Bank köteles a felmondást külön díj felszámítása nélkül megindokolni. A
felmondásról szóló értesítésben a Banknak tájékoztatni kell a Fogyasztót az
felmondáshoz kapcsolódó panasztételi lehetőségéről, valamint arról, hogy az Bank
a Pénzügyi Békéltető Testület irányába tett-e általános alávetési nyilatkozatot, meg
kell adnia a Pénzügyi Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes
elérhetőségét, valamint a levelezési címét, továbbá a Fogyasztó külön kérésére
meg kell küldenie a Pénzügyi Békéltető Testület által készített és a Bank
rendelkezésére bocsátott kérelem-nyomtatványt.

2.1.3 Csomagok
Forint Bankszámlákkal kapcsolatosan, a Kondíciós Lista által lehetővé tett esetekben,
az abban foglaltak szerint a Bank alábbi csomagjai választhatóak:
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(a)
CIB XL Átutalási Magánszámla, amely esetben a forint Bankszámlához kapcsolódó egyes, a
Kondíciós Listában meghatározott Szolgáltatások köre a Kondíciós Listában meghatározott fix díj
ellenében vehető igénybe;
(b)
CIB Classic Magánszámla, amely esetben a forint Bankszámlához kapcsolódó egyes
Szolgáltatások a Kondíciós Listában a Szolgáltatásokra vonatkozóan meghatározott díjak ellenében
vehetők igénybe;
(c)
CIB Online Számlacsomag, amely esetben a CIB Internet Bank (Teljes Csomag) szolgáltatás
igénybevételével egyes, a CIB Internet Bankon kezdeményezett Tranzakciók díjmentesen
végezhetőek el a Kondíciós Listában meghatározott feltételek szerint;
(d)
CIB Continental Magánszámla, amely esetben a forint Bankszámlához kapcsolódó egyes
Szolgáltatások a Kondíciós Listában a Szolgáltatásokra vonatkozóan meghatározott díjak ellenében
vehetők igénybe;
(e)
CIB XXL Magánszámla, amely esetben a Kondíciós Listában meghatározott definíciónak
megfelelő Üzletfelek által a forint Bankszámlához kapcsolódó egyes Szolgáltatások a Kondíciós
Listában a Szolgáltatásokra vonatkozóan meghatározott díjak ellenében vehetők igénybe. A CIB XXL
Magánszámlát a Bank azon Üzletfele igényelheti, aki a számla megnyitásakor érvényes
munkaviszonnyal rendelkezik olyan munkáltatónál (továbbiakban: stratégiai partner), akivel a Bank a
“Munkavállalói Juttatás Csomag XXL”, vagy “CIB Képviseleti Csomag” szolgáltatására vonatkozóan
megállapodott. A stratégiai partnerre, illetve képviseletre vonatkozó definíciót a “CIB Munkavállalói
Juttatás Csomag XXL” illetve a “CIB Képviseleti Csomag” mindenkor hatályos Kondíciós Listája
tartalmazza. CIB XXL Magánszámlával az Üzletfél addig rendelkezhet, amíg munkaviszonya fennáll a
Bank stratégiai partnerével vagy képviseletével. A munkaviszony megszűnésével az Üzletfél
számláját CIB Classic Magánszámlára módosítja a Bank, amely módosításra az Üzletfél előzetes
értesítése nélkül is jogosult.
(f)
CIB Nyugdíjas Bankszámla és CIB Nyugdíjas Bankszámla Plusz: amelyek esetében a
számlavezetéshez- és számlaműveletekhez kapcsolódó Tranzakciók díjmentesen vagy
kedvezményes díjszabással végezhetőek el, valamint egyes Szolgáltatások kedvezményesen
vehetőek igénybe a Kondíciós Listában meghatározott feltételek szerint.
(g) CIB Kártyázó Számlacsomag: CIB Kártyázó Minimum Számlacsomag, CIB
Kártyázó Médium Számlacsomag és CIB Kártyázó Maximum Számlacsomag
1. A CIB Kártyázó Számlacsomag esetében a számlacsomagra vonatkozó Kondíciós Listában
meghatározott, a CIB Kártyázó Minimum/Médium/Maximum Számlacsomag elnevezésű forint
Bankszámlához kapcsolódó egyes Termékek és Szolgáltatások díjmentesen (továbbiakban:
Díjmentes Termékek és Szolgáltatások) illetve a CIB Kártyázó Minimum/Médium/Maximum
Számlacsomag elnevezésű forint Bankszámlára tekintettel egyes Termékek és az ahhoz
kapcsolódó Szolgáltatások kedvezményesen (továbbiakban: Kedvezménnyel igénybe vehető
Termékek és Szolgáltatások) vehetőek igénybe. A kedvezményeket ez előbbiekben
meghatározott kondíciós listán kívül a Kedvezménnyel igénybe vehető Termékekre és
Szolgáltatásokra vonatkozó kondíciós lista is tartalmazza.
Az Üzletfél a kedvezményt a
Kedvezménnyel igény bevehető Termékek és Szolgáltatásokra vonatkozóan akkor tudja
igénybe venni, ha CIB Kártyázó Számlacsomag kötelező részét képező CIB Kártyázó
Minimum/Médium/Maximum Számlacsomag elnevezésű Forint Bankszámlával rendelkezik.
2. A CIB Kártyázó Minimum/Médium/Maximum Számlacsomag elnevezésű forint Bankszámlára
vonatkozó szerződés nem jelenti azt, hogy a Bankszámlához kapcsolódó Díjmentes Termékeket
Szolgáltatásokat, illetve Kedvezménnyel igénybe vehető Termékeket és Szolgáltatásokat a Bank
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az Üzletfél részére automatikusan nyújtja, ezen termékekre, illetve szolgáltatásokra az adott
szolgáltatásra, illetve termékre vonatkozó igénylési, szerződéskötési és egyéb feltételek az
irányadók. Az előbbiekre tekintettel egyes termékek és szolgáltatások esetében (így pl.
hiteltermékek vagy biztosítások) a Bank döntésétől, illetve a szolgáltatásra, termékre vonatkozó
feltételektől függ, hogy az Üzletféllel az adott termékre, szolgáltatásra vonatkozó szerződést meg
tudja-e kötni. A CIB Kártyázó Minimum/Médium/Maximum Számlacsomag elnevezésű forint
Bankszámla havi számlavezetési díja, a fentiekre tekintettel nem függ az igénybe vett, illetve az
igénybe nem vett szolgáltatások, illetve termékek számától.
3. A CIB Kártyázó Számlacsomag esetében egyéb, nem díjmentes termékre, szolgáltatásra, illetve
nem kedvezménnyel igénybe vehető termékre és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozóan is
létrejöhet szerződés a Bank és az Üzletfél között az adott szolgáltatásra, termékre vonatkozó
feltételek alapján.
4. Az Üzletfél jogosult a Díjmentes Termékekre és Szolgáltatásokra, illetve Kedvezménnyel igénybe
vehető Termékekre és Szolgáltatásokra vonatkozó Szerződést a CIB Kártyázó
Minimum/Médium/Maximum Számlacsomag elnevezésű forint Bankszámlától függetlenül különkülön is felmondani.
5. A számlavezetési díjvisszatérítésre vonatkozó rendelkezések
5.1. A Bank az Üzletfél havi számlavezetési díj esedékességének napján érvényes CIB Kártyázó
Minimum/Médium/Maximum Számlacsomag elnevezésű Forint Bankszámlájára vonatkozó havi
számlavezetési díjból a Kondíciós Listában meghatározott visszatérítést nyújtja, ha az előző
naptári hónapban „A visszatérítés mértékét meghatározó Bankkártya-tranzakciók” pontban
meghatározott Bankkártya-tranzakciók száma eléri a Kondíciós Listában meghatározott
darabszámot.
5.2. Az Üzletfél a havi számlavezetési díj megfizetésekor mindig a havi számlavezetési díj
esedékességének napja szerinti CIB Kártyázó Minimum/Médium/Maximum Számlacsomag
elnevezésű Forint Bankszámla szerinti számlavezetési díjat köteles megfizetni és a Bank a havi
számlavezetési díjvisszatérítést is a számlavezetési díj esedékességének napja szerinti CIB
Kártyázó Minimum/Médium/Maximum Számlacsomag elnevezésű Forint Bankszámlára vonatkozó
havi számlavezetési díjból nyújtja.
5.3. A visszatérítés összegét, mely a számlakivonaton „számlavezetés díjkedvezmény”-ként jelenik
meg, a Bank az adott hónapban esedékes számlavezetési díj terhelését követően, a
számlavezetési díj terhelésének napján írja jóvá CIB Kártyázó Minimum/Médium/Maximum
Számlacsomag elnevezésű forint Bankszámlán.
5.4. A visszatérítés mértékét meghatározó Bankkártya-tranzakciók
5.4.1. Nem közös tulajdonú bankszámla esetén
a) a Számlatulajdonos Üzletfél bármelyik Bankszámlája (ide értve a Kártyafedezeti
Számlát is) felett rendelkezési jogot biztosító betéti fő- és/vagy társkártyával vagy - ha több
társkártya került kibocsátásra- társkártyákkal történt minden Vásárlásnak minősülő
Bankkártya-tranzakció illetve
b) a Számlatulajdonos Üzletféllel kötött Hitelkártya és/vagy Bevásárlókártya szerződés
alapján kibocsátott fő- és/vagy társkártyával vagy - ha több társkártya került kibocsátásratárskártyákkal történt minden Vásárlásnak minősülő Hitelkártya (ideértve a
Bevásárlókártya) -tranzakció.
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5.4.2. Közös tulajdonú bankszámla esetében:
a) a Számlatulajdonos Üzletfelek bármelyik közös tulajdonú Bankszámlája (ide értve a
Kártyafedezeti
Számlát is) felett rendelkezési jogot biztosító betéti fő- és/vagy
társkártyával vagy - ha több társkártya került kibocsátásra- Társkártyákkal történt minden
Vásárlásnak minősülő Bankkártya-tranzakció illetve
b) a Számlatulajdonos Üzletfelekkel külön-külön kötött Hitelkártya és/vagy Bevásárlókártya
szerződés alapján kibocsátott Fő- és/vagy Társkártyával vagy - ha több társkártya került
kibocsátásra- Társkártyákkal történt minden Vásárlásnak minősülő Hitelkártya (ideértve
Bevásárlókártya)--tranzakció.
5.5. Banktitok kiadása iránti hozzájáruló nyilatkozata
5.5.1. Közös tulajdonú bankszámla esetében mind a Számlatulajdonos mind a Társtulajdonos
banktitok kiadása iránti hozzájáruló nyilatkozata szükséges ahhoz, hogy a CIB Kártyázó
Számlacsomagra a szerződés vagy szerződésmódosítás létrejöjjön, mely nyilatkozat a szerződés
vagy a szerződésmódosítás részét képezi. A Bank jogosult a szerződés megkötését elutasítani,
amennyiben vagy a Számlatulajdonos vagy a Társtulajdonos vagy mindketten a banktitok kiadása
iránti hozzájáruló nyilatkozatot nem kívánják megtenni.
5.5.2. A hozzájáruló nyilatkozatban a Számlatulajdonos és a Társtulajdonos a Bank részére
felhatalmazást ad arra, hogy a Bank és a közötte fennálló és a jövőben létrejövő
hitelkártya/bevásárlókártya szerződés banktitoknak minősülő alábbi adatait, az alábbi célból a
másik számlatulajdonos tudomására hozza.
A banktitoknak minősülő adatok köre: hitelkártya és a bevásárlókártya (ideértve a
főkártya és valamennyi társkártya) tranzakciók száma és dátuma.
A banktitoknak minősülő adatok átadásának célja: A banktitoknak minősülő adatokat a
Bank annak érdekében hozhatja a másik számlatulajdonos tudomásra, hogy a CIB
Kártyázó Minimum/Médium/Maximum Számlacsomag elnevezésű forint Bankszámla
számlavezetési díjvisszatérítés mértékére vonatkozó információt szolgáltasson a másik
számlatulajdonos részére, tekintettel arra, hogy a kedvezmény mértéke a
számlatulajdonosok hitelkártya és/vagy bevásárlókártya szerződése alapján végzett
hitelkártya és/vagy bevásárlókártya tranzakciók számától is függ.
5.6. A Bankkártya-tranzakciók számának meghatározásakor az alábbiak szerint történik a
díjvisszatérítés mértékét befolyásoló Bankkártya-tranzakciók meghatározása:
-

-

a Bankkártya-Tranzakciók dátuma (Vásárlás napja) irányadó, ha a Bankkártya
tranzakciót annak teljesítése előtt a Bank ellenőrzi, hagyja jóvá (online Bankkártya
Tranzakció) és
Bankkártya-Tranzakció elszámolásának (könyvelésének) dátuma az irányadó, ha
Bankkártya tranzakciót annak teljesítése előtt az Elfogadóhely vagy a kártyatársaság
maga ellenőrzi, hagyja jóvá (offline Bankkártya Tranzakció).
A visszatérítés mértékét meghatározó Bankkártya-tranzakciók az előbbiekben
meghatározott típusú Bankkártya-tranzakciók darabszámának összege alapján kerülnek
meghatározásra.

5.7. A díjvisszatérítés mértékét befolyásoló Bankkártya-tranzakciók számának meghatározásakor
nem kerül figyelembe vételre a Bankkártya-tranzakció, ha a Bankkártya-tranzakció dátuma szerinti
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naptári hónapban a blokkolt Bankkártya-tranzakcióra a kedvezményezettől egy olyan kérelem
érkezik a Bankhoz, hogy a Bankkártya-tranzakció ne kerüljön könyvelésre vagy az adott naptári
hónapban lejár az a határidő, amely határidőn belül a kedvezményezettől a blokkolt összeg
elszámolására vonatkozó kérelem a Bankhoz beérkezhet.
Ha a Bankkártya-tranzakció dátumát követő naptári hónapban érkezik a Bankhoz a
kedvezményezett előbbiekben meghatározott kérelme vagy a Bankkártya-tranzakció dátumát
követő naptári hónapban jár le az előző pontban meghatározott határidő, akkor ez a
Bankkártya-tranzakció az esedékes számlavezetési díjvisszatérítés mértékét befolyásoló
Bankkártya-tranzakciók számának meghatározásakor figyelembe vételre kerül, és nem kerül
levonásra a Bankkártya-tranzakció dátumát követő naptári hónap Bankkártya-tranzakciónak
számából.
5.8. A számlavezetési díjvisszatérítés jóváírásának kezdetére és végére vonatkozó rendelkezések
5.8.1. A Bank a számlavezetési díjból a díjvisszatérítést a CIB Kártyázó Minimum/Médium/Maximum
Számlacsomagra vonatkozó Bankszámla-szerződés vagy Bankszámlával már rendelkező Üzletfél
esetében, a CIB Kártyázó Minimum/Médium/Maximum Számlacsomagra vonatkozó
szerződésmódosítás keltét követő első esedékes számlavezetési díjtól (beleértve, az első
esedékes számlavezetési díjat is) nyújtja. Az előbbiek azt jelentik, hogyha a Bankszámlával már
rendelkező Üzletfél forint bankszámláját a CIB Kártyázó Minimum/Médium/Maximum
Számlacsomagra módosítja, az első díjvisszatérítés mértékének meghatározásakor a Bank a
szerződésmódosítás hónapjában történt olyan Vásárlásnak minősülő Bankkártya-tranzakciókat is
figyelembe vesz, melyek napján az Üzletfél még nem rendelkezett CIB Kártyázó
Számlacsomaggal.
5.8.1.1.
A Bank a visszatérítést addig nyújtja, ameddig az Üzletfélnek a havi számlavezetési díj
esedékességének napján CIB Kártyázó Számlacsomagja van, mely azt jelenti, hogy amennyiben
az Üzletfélnek a havi számlavezetési díj esedékességének napján nem CIB Kártyázó
Számlacsomagja van, a Bank a visszatérítést nem nyújtja.
6. A Kedvezménnyel igénybe vehető Termékekre és Szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések
6.1. Kedvezmény nyújtásának kezdete és vége
A Bank a kedvezményt a CIB Kártyázó Minimum/Médium/Maximum Számlacsomagra vonatkozó
Bankszámla-szerződés vagy Bankszámlával már rendelkező Üzletfél esetében, a CIB Kártyázó
Minimum/Médium/Maximum Számlacsomagra vonatkozó szerződésmódosítás keltétől számított
első esedékes díjtól nyújtja, mely azt jelenti, hogy az Üzletfél a kedvezményt először a szerződés
vagy szerződésmódosítás keltétől számított első esedékes díjból kapja.
Ha az Üzletfél a Bankszámláját a CIB Kártyázó Számlacsomagtól eltérő számlára módosítja, a
kedvezmény a módosítás keltétől számított első esedékes díjtól szűnik meg, mely azt jelenti, hogy
az Üzletfél a CIB Kártyázó Számlacsomagjának megszűnését követő első esedékes díjból
kedvezményt már nem kap.
6.2. Bankkártyákra vonatkozó kedvezmény (Betéti és/vagy Hitelkártyák (ideértve a Bevásárlókártyákat
is))
A
Bankkártyákra
nyújtott
kedvezmény
a
Bankszámlaszerződésben
meghatározott
Számlatulajdonos részére kibocsátott betéti és/vagy hitel főkártyára vonatkozik. A Betéti
Bankkártya esetében mindegy, hogy a Számlatulajdonos részére kibocsátott betéti főkártya az
Üzletfél Bankszámlájához vagy Kártyafedezeti Számlájához kapcsolódik. A fentiek alapján a Bank
a közös tulajdonú számla esetén a Társtulajdonos vagy más személy részére kibocsátott
Bankkártyára a kedvezményt nem biztosítja.
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6.3. A CIB Utazási Védelemre vonatkozó kedvezmény
A CIB Utazási Védelemre nyújtott kedvezmény a CIB Kártyázó Számlacsomagra vonatkozó
Bankszámlaszerződésben meghatározott Számlatulajdonos részére kibocsátott betéti és/vagy
hitel főkártyához kapcsolódó utasbiztosításra vonatkozik. A fentiek alapján a Bank a közös
tulajdonú számla esetén a Társtulajdonos vagy más személy részére kibocsátott Bankkártyához
kapcsolódó utasbiztosításra a kedvezményt nem biztosítja.
6.4. CIB Mobilbankra vonatkozó kedvezmény
6.4.1. CIB Kártyafigyelő Szolgáltatás
A CIB Mobilbank Szolgáltatásra vonatkozó kedvezményt a Bank a Bankszámlaszerződésben
meghatározott Számlatulajdonos által igényelt, azaz a Számlatulajdonos ügyfélszámát tartalmazó
CIB Mobilbankra vonatkozó szerződés keretében nyújtott Kártyafigyelő Szolgáltatásra
vonatkozóan nyújtja.
A kedvezmény a legkorábbi Igénybevétel indulónappal induló telefonszám havi díjára és erre a
telefonszámra küldött sms díjra vonatkozik, függetlenül attól, hogy a Kártyafigyelő szolgáltatás
betéti és/vagy hitelkártyához kapcsolódik.
6.4.2. CIB Számlafigyelő Szolgáltatás
A CIB Számlafigyelő Szolgáltatásra vonatkozó kedvezményt a Bank a Bankszámlaszerződésben
meghatározott Számlatulajdonos által igényelt, azaz a Számlatulajdonos ügyfélszámát tartalmazó
CIB Mobilbankra vonatkozó szerződés keretében nyújtott Számlafigyelő Szolgáltatásra
vonatkozóan nyújtja.
A kedvezmény a legkorábbi Igénybevétel indulónappal induló telefonszám havi díjára és erre a
telefonszámra küldött sms díjra vonatkozik.
6.5. Folyószámla hitelkeretre vonatkozó kedvezmény
6.5.1. Díjkedvezmény
A folyószámla hitelkeretre vonatkozó díjkedvezmény kezdetére és végére a 6.1. A kedvezmények
nyújtásának kezdete és vége pontjában meghatározottak az irányadók.
6.5.2. Éves kamatkedvezmény
6.5.2.1.
A Bank a folyószámla hitelkeretre vonatkozó kamatkedvezményt, a 6.5.2.3 A
kedvezmény kezdetére és végére vonatkozó speciális rendelkezések pontban meghatározott
kivétellel, a CIB Kártyázó Minimum/Médium/Maximum Számlacsomagra vonatkozó Bankszámlaszerződés vagy Bankszámlával már rendelkező Üzletfél esetében, a CIB Kártyázó
Minimum/Médium/Maximum Számlacsomagra vonatkozó szerződésmódosítás keltének napjától
(beleértve a szerződésmódosítás keltének napját) nyújtja, azaz a Bank szerződésmódosítás
esetén a szerződésmódosítás napján már nyújtja a kedvezményt.
6.5.2.2. A folyószámla hitelkeretre vonatkozó kamatkedvezmény vége, a 6.5.2.3. A kedvezmény
kezdetére és végére vonatkozó speciális rendelkezések pontban meghatározott kivétellel, a CIB
Kártyázó Minimum/Médium/Maximum Számlacsomagra vonatkozó Bankszámla-szerződés más
számlára történő módosításának napja, azaz a Bank a szerződésmódosítás napján a
kamatkedvezményt már nem nyújtja.
6.5.2.3. A kedvezmény kezdetére és végére vonatkozó speciális rendelkezések
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6.5.2.3.1.
Az Éves kamatkedvezmény kezdő napja a Bankszámlával már rendelkező Üzletfél
esetében a CIB Kártyázó Minimum/Médium/Maximum Számlacsomagra vonatkozó
szerződésmódosítás keltének napját megelőző banki nap, ha a szerződésmódosítás hétvégén
nyitva tartó bankfiókban szombaton jön létre.
Az Éves kamatkedvezmény vége a CIB Kártyázó Minimum/Médium/Maximum
Számlacsomag más számlára történő módosítása esetén, a szerződésmódosítás
keltének napját megelőző banki nap, ha a szerződésmódosítás hétvégén nyitva
tartó bankfiókban szombaton jön létre.
A fenti csomagok között áttérést kezdeményezhető a Kondíciós Listában meghatározott
feltételek szerint azzal a kikötéssel, hogy két áttérés kezdeményezése között legalább
31 napnak kell eltelnie. Ez alól kivételt képez a CIB XXL Magánszámláról CIB Classic
Magánszámlára való áttérés, amelyre az (f) pontban meghatározott feltételek
bekövetkezése esetén kerül sor.
Az Üzletfél tudomásul veszi, hogy a CIB Munkavállalói Juttatás Csomag XXL keretében
elérhető, Kondíciós Listában meghirdetett deviza és valuta átváltási, illetve konverziós
kedvezmény esetében, ha az Üzletfél túllépi a kedvezmény igénybevételéhez
megszabott, Kondíciós Listában közzétett havi limitet, akkor a Banknak saját
mérlegelése alapján jogában áll a CIB Munkavállalói Juttatás Csomag XXL keretében
elérhető kedvezményeket megvonni az Üzletféltől, az Üzletfél CIB XXL Magánszámláját
CIB Classic Magánszámlára, CIB XXL Folyószámlahitelét CIB Lakossági
Folyószámlahitellé alakítani. Ezen módosításra a Bank az átalakítás időpontját legalább
15 nappal megelőző írásbeli értesítést követően jogosult.
2.1.4 CIB Takarékszámla
(a)
A CIB Takarékszámla megnyitására a Bank az Üzletféltől akkor fogad el megbízást, ha a CIB
Takarékszámlán az Üzletfél a Kondíciós Listában meghatározott minimumösszeget elhelyezi.
(b)
A CIB Takarékszámláról az Üzletfél készpénzt vehet fel a pénztárban, továbbá megbízást adhat
a Banknál vezetett saját forint Bankszámlára történő Átutalásra.
(c)
A Bank a CIB Takarékszámla napi záróegyenlege után kamatot számol el a Kondíciós Listában
közzétett feltételek mellett. A CIB Takarékszámlán a Kamatperiódus a naptári hónapot megelőző
hónap utolsó Banki Napjától a naptári hónap utolsó előtti Banki Napjáig terjedő időszak. A Bank a
kamatot a naptári hónap utolsó Banki Napján írja jóvá (kamatelszámolás) – az Üzletfél választása
szerint – a CIB Takarékszámlán vagy a forint Bankszámlán.
(d)
Amennyiben a CIB Takarékszámlán a Bank két egymást követő kamatelszámolás közötti
időszakban több mint két terhelési Tranzakciót teljesített, vagy a CIB Takarékszámla egyenlege
bármely naptári napon a Kondíciós Listában meghatározott minimumösszeg alá csökken, a Bank az
adott havi kamatelszámolásnál a kamat megfizetésére a forint Bankszámla – mindenkor hatályos
Kondíciós Listában meghatározott – kamatlábát alkalmazza. E bekezdés vonatkozásában a Bank által
terhelt díjak és jutalékok nem számítanak terhelési Tranzakciónak.
(e)
A CIB Takarékszámla megszüntetése esetén a megszüntetés naptári hónapját megelőző hónap
utolsó Banki Napjától a megszüntetés napját megelőző Banki Napig terjedő időszakra a Bank nem
fizet kamatot.
(f)
A CIB Takarékszámlához Bankkártya nem kapcsolható, az Üzletfél a CIB Takarékszámla
terhére Betét lekötésére vonatkozó megbízást nem adhat.
- 183 -

2.1.5 CIB Kamatkirály Számla
(a)
A Bank a CIB Kamatkirály Számla napi záró egyenlege után a Kondíciós Listában közzétett
feltételek mellett – a kamatösszeg előjegyzésével - kamatot számol el. A CIB Kamatkirály Számlán a
kamat előjegyzési időszak a naptári hónapot megelőző hónap utolsó Banki Napjától a naptári hónap
utolsó előtti Banki Napjáig terjedő időszak.
(b)
Amennyiben a CIB Kamatkirály Számlán a Bank a kamat előjegyzési időszak alatt több mint két
terhelési Tranzakciót teljesített, vagy a CIB Kamatkirály Számla egyenlege bármely naptári napon a
Kondíciós Listában meghatározott minimum alá csökken, a Bank az adott kamat előjegyzési időszakra
a CIB Kamatkirály Számla - mindenkor hatályos Kondíciós Listában meghatározott - legalsó
kamatsávjának kamatlábát alkalmazza. E bekezdés vonatkozásában a Bank által terhelt díjak és
jutalékok nem számítanak terhelési Tranzakciónak.
(c)
A CIB Kamatkirály Számla egyenlege után fizetendő kamat a számla megnyitása időpontjától
számított 10 év elteltét követően, illetve a bankszámla megszűntetése esetén a megszüntetését
megelőző banki munkanapon kerül jóváírásra, melynek összege megegyezik az előjegyzési
időszakok során naponta előjegyzett kamatok összegével.
(d)
A CIB Kamatkirály Számla kamatozásának kezdete a Bankszámla megnyitásának időpontja,
vége a CIB Kamatkirály Számla megnyitásának időpontjától számított 10 év elteltét megelőző Banki
Nap, vagy - amennyiben a CIB Kamatkirály Számla megszüntetésre kerül - a CIB Kamatkirály Számla
megszüntetését megelőző Banki Nap vagy – amennyiben a CIB Kamatkirály Számla a Fogyasztó
kérelmére CIB Takarékszámlává kerül átalakításra - az átalakítás időpontja.
(e)
A Bank a CIB Kamatkirály Számla egyenlege után előjegyzett kamat összegéről a Fogyasztót a
Bankszámlakivonatban tájékoztatja.
(f)
A CIB Kamatkirály Számláról az Üzletfél készpénzt vehet fel a pénztárban, továbbá megbízást
adhat a Banknál vezetett saját forint Bankszámlára történő Átutalásra. A CIB Kamatkirály Számlához
Bankkártya nem kapcsolható, az Üzletfél a CIB Kamatkirály Számla terhére Betét lekötésére
vonatkozó megbízást nem adhat.
2.1.6 CIB Betétszámla
(a)
A forint Bankszámlával nem rendelkező Üzletfél részére igénylése alapján a Bank CIB
Betétszámlát vezet.
(b)
A CIB Betétszámla lekötött és látra szóló összegének kamatát a Bank a mindenkori Kondíciós
Listában teszi közzé.
(c)

Az Üzletfél a CIB Betétszámla terhére lekötési megbízást adhat.

(d)
A Bank a CIB Betétszámlán elhelyezett pénzeszközök terhére szabályszerű fizetési
megbízásokat teljesít az alábbi korlátozásokkal:
(i)
A CIB Betétszámla terhére csoportos beszedési megbízás, valamint rendszeres átutalási
megbízás teljesítésére vonatkozó megbízás nem adható;
(ii)
VIBER-en keresztüli bankközi átutalási megbízást, valamint külföldre történő forint átutalási
megbízást a Bank nem fogad el;
(iii)

pénztári Tranzakció, jóváírás és terhelés kizárólag forintban történik.

(e)

A Bank a Bankszámlakivonatokat negyedévente, postai úton küldi meg.
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(f)

A CIB Betétszámlához Bankkártya nem igényelhető.

2.1.7 Megtakarítási Számla, CIB Malacpersely és Megtakarítási Program
(a)
A Megtakarítási Program a Fogyasztó számára nyújtott Szolgáltatás, amelynek keretében a
Bank az Üzletfél által elhelyezett pénzeszközök nyilvántartására Megtakarítási Számlát vagy CIB
Malacpersely számlát vezet, továbbá az Üzletfél számára egyéb Szolgáltatásokat nyújt a
Szerződésben meghatározott módon.
(b)
A Bank a Megtakarítási Számla és CIB Malacpersely számla napi záróegyenlege után kamatot
számol el, melynek mértékét és a kamatozás módját a Kondíciós Listában teszi közzé.
(c)
A Megtakarítási Számlán és CIB Malacpersely számlán a kamatelszámolási időszak a naptári
hónapot megelőző hónap utolsó Banki Napjától a naptári hónap utolsó előtti Banki Napjáig terjedő
időszak. A kamatot a Bank a ténylegesen eltelt napok számának és 365 napos évnek az
alapulvételével állapítja meg. A Megtakarítási Számlán és CIB Malacpersely számlán a Bank a
kamatot (kamatelszámolás) a naptári hónap utolsó Banki Napján írja jóvá.
(d)
A Bank a kamat mértékét két egymást követő kamatelszámolás közötti időszakban (a
továbbiakban: elszámolási periódus) a Megtakarítási Számlán és CIB Malacpersely számlán teljesített
terhelések számától, az ezen időszakban a Megtakarítási Számlán és CIB Malacpersely számlán
teljesített jóváírások összegétől, továbbá a Megtakarítási Számlán és CIB Malacpersely számlán
elhelyezett összeg nagyságától függően sávos kamatozással állapítja meg. A Megtakarítási Számla
és CIB Malacpersely számla megnyitásának naptári hónapjában az elszámolási periódus a számla
megnyitásától kezdődik. Az esedékes kamat megállapítása tekintetében a Bank által terhelt díjak és
jutalékok nem számítanak terhelési Tranzakciónak, a Bank által jóváírt kamatok nem számítanak a
Megtakarítási Számlán és CIB Malacpersely számlán teljesített jóváírásnak. Az esedékes kamat
mértékének megállapítása tekintetében a Tranzakció teljesítésének időpontja a Tranzakció Bank általi
elszámolásának dátuma, kivéve a Bankkártya Tranzakció, ahol a teljesítés időpontja a Bankkártya
Tranzakció kezdeményezésének dátuma.
(e)
Amennyiben az elszámolási periódusban a Megtakarítási Számlán és CIB Malacpersely
számlán jóváírt összegek elérik a mindenkor hatályos Kondíciós Listájában meghatározott havi
minimális megtakarítás összegét, és a Bank ezen időszakban nem teljesített terhelési Tranzakciót, a
Bank az adott havi kamatelszámolásnál a mindenkor hatályos Kondíciós Listájában szereplő
minimumegyenleg és maximumegyenleg közötti összegrészre eső kamat megfizetésére a
Megtakarítási Számla és CIB Malacpersely számla mindenkor hatályos Kondíciós Listájában
meghatározott prémiumkamatlábat alkalmazza.
(f)
Amennyiben az elszámolási periódusban a Megtakarítási Számlán és CIB Malacpersely
számlán jóváírt összegek nem érik el a mindenkor hatályos Kondíciós Listájában meghatározott havi
minimális megtakarítás összegét, és a Bank ezen időszakban nem teljesített terhelési Tranzakciót, a
Bank az adott havi kamatelszámolásnál a mindenkor hatályos Kondíciós Listájában szereplő
minimumegyenleg és maximumegyenleg közötti összegrészre eső kamat megfizetésére a
Megtakarítási Számla és CIB Malacpersely számla mindenkor hatályos Kondíciós Listájában
meghatározott alapkamatlábat alkalmazza.
(g)
Amennyiben a Bank az elszámolási periódusban nem teljesített terhelési Tranzakciót a
Megtakarítási Számlán és CIB Malacpersely számlán, a Bank a maximumegyenleg feletti
összegrészre eső kamat megfizetésére a Megtakarítási Számla és CIB Malacpersely számla
mindenkor hatályos Kondíciós Listájában meghatározott alapkamatlábat alkalmazza.
(h)
Amennyiben a Bank az elszámolási periódusban terhelési Tranzakciót teljesített a Megtakarítási
Számlán és CIB Malacpersely számlán, a Bank az adott havi kamatelszámolásnál a kamat
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megfizetésére a Megtakarítási Számla és CIB Malacpersely számla teljes egyenlegére a
Megtakarítási Program mindenkor hatályos Kondíciós Listájában meghatározott minimumkamatlábat
alkalmazza.
(i)
A Megtakarítási Számla és CIB Malacpersely Számla megszüntetése esetén a megszüntetés
naptári hónapját megelőző hónap utolsó Banki Napjától a megszüntetés napját megelőző Banki Napig
terjedő időszakra a Bank nem fizet kamatot.
(j)
Az Üzletfél javára ilyen utasítással érkező összegeket a Bank a Megtakarítási Számlán és CIB
Malacpersely számlán jóváírja. A Bank a Megtakarítási Számlán és CIB Malacpersely számlán
elhelyezett pénzeszközök terhére a Megtakarítási Számla és CIB Malacpersely számla mindenkor
hatályos Kondíciós Listájában meghatározott, szabályszerű fizetési megbízásokat kizárólag forintban
teljesíti.
(k)
Az Üzletfél a Megtakarítási Számla és CIB Malacpersely Számla terhére Betét lekötésére
vonatkozó megbízást nem adhat.
(l)
A Bank a Megtakarítási Számla és CIB Malacpersely Számla Bankszámlakivonatait havonta,
postai úton küldi meg.
(m) A CIBEZZ Megtakarítási Programot az Üzletfél 14. életéve betöltésétől kezdve igényelheti. A
14-18 év közötti, CIBEZZ Megtakarítási Programmal rendelkező Üzletfélre a 2.4 szakasz (CIBEZZ
Számlacsomag 14-18 éves korú Fogyasztók részére) megfogalmazottak érvényesek.
2.1.8 CIB Babakötvény Program és CIB Babakötvény Számla
(a)
A CIB Babakötvény Program 18 év alatti, 2005. december 31-e után született, Magyarország
területén lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgár Fogyasztó számára, a fiatalok életkezdési
támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. tv. (továbbiakban: Babakötvény Törvény) alapján nyújtott
Szolgáltatás, amelynek keretében a Bank az Üzletfél javára elhelyezett pénzeszközök
nyilvántartására CIB Babakötvény Számlát (a Babakötvény Törvényben meghatározott start-számla)
vezet, továbbá egyéb Szolgáltatásokat nyújt a Szerződésben meghatározott módon.
(b)
A Babakötvény Törvény módosulása alapján 2012. október 1. napját követően a Bankban új
CIB Babakötvény számla nem nyitható. CIB Babakötvény Számla – 2012. október 1-ig leadott
kérelem alapján - azon Üzletfél részére került megnyitásra, akinek (i) a Babakötvény Törvény alapján
szülőnek minősülő Törvényes Képviselője (továbbiakban: Törvényes Képviselő) az életkezdési
támogatás igénybevétele céljából start-számla megnyitását kérte a Banktól a Bank által meghatározott
módon, vagy (b) akinek Törvényes Képviselője illetve 16. életévét betöltött Üzletfél esetén az Üzletfél
a Törvényes Képviselő egyetértő nyilatkozatának benyújtása mellett a Magyar Államkincstár által
meghatározott formátumú start-számla-áthelyezési adatlappal kérelmezte más pénzforgalmi
szolgáltatónál vagy befektetési szolgáltatónál vezetett start-számlájának Bankhoz való áthelyezését.
(c)
A CIB Babakötvény Számla tulajdonosa az Üzletfél. A CIB Babakötvény számla felett a
Törvényes Képviselő, illetve a 16. életévét betöltött Üzletfél a Törvényes Képviselője egyetértő
nyilatkozatával (annak benyújtása mellett) a jogszabályok által meghatározott korlátozott mértékben
rendelkezhet. A Törvényes Képviselő és a 16. életévet betöltött Üzletfél Törvényes Képviselője
egyetértő nyilatkozatával felhatalmazza a Bankot, hogy a jogszabály alapján az Üzletfelet megillető
támogatást a Magyar Államkincstártól igényelje. A Törvényes Képviselő felhatalmazza a Bankot, hogy
a CIB Babakötvény Program keretében az Üzletfél részére bármely jogcímen jóváírásra kerülő
összegeket (támogatás, befizetés, kamat-jóváírás, stb.) a Törvényes Képviselőtől érkező befizetés
esetén – a támogatási jogosultság szünetelésének vagy megszűnésének esetei kivételével - Betét
formában helyezze el és tartsa mindaddig, amíg a Törvényes Képviselő másként nem rendelkezik.
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(d)
A Bank a CIB Babakötvény Számla napi záróegyenlege után kamatot számol el, melynek
mértékét és a kamatozás módját a Kondíciós Listában teszi közzé. A Törvényes Képviselő és a 16.
életévét betöltött Üzletfél Törvényes Képviselője egyetértő nyilatkozatával kijelenti, hogy a
Babakötvény Törvény szerint start-számlának minősülő számlát más számlavezetőnél nem nyit, illetve
nem vezet, kivéve - ezen esetre vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembe vételévelamennyiben a CIB Babakötvény Program keretében rendelkezésre álló eszközöket más
számlavezetőhöz kívánja áthelyezni.
(e)
A CIB Babakötvény Számlán az elszámolási periódus a naptári évet megelőző év utolsó Banki
Napjától a naptári év utolsó előtti Banki Napjáig terjedő időszak. A kamatot a Bank a ténylegesen eltelt
napok számának és 365 napos évnek az alapulvételével állapítja meg. A Babakötvény Számlán a
Bank a kamatot a naptári év utolsó Banki Napján írja jóvá.
(f)
A Bank a kamat mértékét az elszámolási periódus alatt a CIB Babakötvény Számlán teljesített
jóváírások összegétől függően állapítja meg. A CIB Babakötvény Számla megnyitásának naptári
hónapjában az elszámolási periódus a számla megnyitásától kezdődik. Az esedékes kamat
megállapítása tekintetében a Bank által jóváírt kamatok nem számítanak a CIB Babakötvény Számlán
teljesített jóváírásnak.
(g)
Amennyiben az elszámolási periódusban a CIB Babakövény Számlán jóváírt összegek elérik a
mindenkor hatályos Kondíciós Listában meghatározott havi minimális megtakarítás összegét, a Bank
az adott havi kamatelszámolásnál a CIB Babakötvény Program mindenkor hatályos Kondíciós
Listájában meghatározott prémiumkamatlábat alkalmazza.
(h)
Amennyiben az elszámolási periódusban a CIB Babakötvény Számlán jóváírt összegek nem
érik el a mindenkor hatályos Kondíciós Listájában meghatározott havi minimális megtakarítás
összegét, a Bank az adott havi kamatelszámolásnál a CIB Babakötvény Program mindenkor hatályos
Kondíciós Listájában meghatározott alapkamatlábat alkalmazza.
(i)
A CIB Babakötvény Számla áthelyezése, valamint a CIB Babakötvény Számla egyéb módon
történő megszüntetése esetén a CIB Babakötvény Számla megszüntetésének naptári évét megelőző
naptári év utolsó Banki Napjától a megszüntetés napját megelőző hónap utolsó Banki Napjáig terjedő
időszakra az éves kamat arányos részét fizeti a Bank. Az áthelyezés naptári hónapját megelőző
hónap utolsó Banki Napjától az áthelyezés napját megelőző Banki Napig terjedő időszakra a Bank
nem fizet kamatot.
(j)

A Babakötvény Számlára csak az alábbi személyektől érkezhet befizetés:

(i)

Magyar Államkincstár;

(ii)

természetes személyek;

(iii)

önkormányzatok.

(k)

A számlára pénzeszköz csak az alábbi formákban érkezhet:

(i)

bankközi Átutalás;

(ii)

Bankon belüli Átvezetés;

(iii)

pénztári befizetés;
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(l)
A számlára postai készpénzátutalási megbízás útján befizetés nem lehetséges. A Babakötvény
Számlára esetlegesen érkezett postai készpénzátutalási megbízás útján történt befizetés összegét a
Bank visszautalja a befizetőnek a visszautalás költségeinek levonása mellett.
(m) A Babakötvény Számlára a természetes személyek által történő befizetéseknek és az
önkormányzatoktól érkező befizetéseknek nincs felső határa. A Törvényes Képviselő és a 16. életévet
betöltött Üzletfél Törvényes Képviselője egyetértő nyilatkozatával kötelezettséget vállal arra, hogy
haladéktalanul közli a Bankkal, ha az Üzletfél támogatásra való jogosultsága megszűnt, vagy
szünetel. A Törvényes Képviselő és a 16. életévét betöltött Üzletfél Törvényes Képviselője egyetértő
nyilatkozatával kijelenti, hogy amennyiben a Törvényes Képviselő megszűnik a Babakötény Törvény
szerint „szülőnek” minősülni, ezt haladéktalanul bejelenti, és megjelöli a Babakötény Törvény szerint
„szülőnek” minősülő (a Fogyasztó után családi pótlékot kapó) személyt.
(n)

A Magyar Államkincstártól az alábbi jóváírások érkezhetnek a CIB Babakötvény Számlára:

(i)

induló életkezdési támogatás;

(ii)

Fogyasztótól függően 2. és/vagy 3. utalási összeg;

(iii)

éves állami támogatás a befizetések után.

(o)
A CIB Babakötvény Számlára terhelési megbízás nem adható, kivéve a CIB Babakötvény
Számla megszüntetésének esetét.
(p)
A CIB Babakötvény Számlára vonatkozó Bankszámlakivonatot a Bank jogosult elektronikus
úton, a CIB Internet Bankon keresztül megküldeni az Üzletfél számára. A Bank a
Bankszámlakivonatot évente egy alkalommal postai úton is megküldi.
(q)

A CIB Babakötvény Számla megszűnik az alábbi esetekben:

(i)

a CIB Babakötvény Számla Magyar Államkincstárhoz történő áthelyezésével;

(ii)
az Üzletfél 18. életévének betöltését követően az Üzletfél részére – vagy rendelkezése szerinti
címre, ill. bankszámlára – történő utalással, ennek hiányában az Üzletfél 18. életévének betöltését
követő naptári év februárjának utolsó naptári napján, az alábbi (r) szakasz szerint;
(iii)
az Üzletfél halála esetén az örökös részére – vagy rendelkezése szerinti címre, ill.
bankszámlára – történő utalással.
(r)
Az Üzletfél 18. életévének betöltését követő naptári év februárjának utolsó naptári napjától a
Bank az Üzletfél CIB Babakötvény Programját CIB Malacpersely Számlára módosítja, amely
módosításra a Bank az Üzletfél előzetes értesítése nélkül is jogosult.
2.1.9 Szia Szimba Program - Szia Szimba Megtakarítási Számla
2009. szeptember 25-ét megelőzően a 6. életévet betöltött, de 14. életévét még be nem
töltött Fogyasztó részére, a nevében eljáró Törvényes Képviselő a Bankkal Szia Szimba
Megtakarítási Számlát nyithatott. 2009. szeptember 25-től a Bank a 14. életévét be nem
töltött Fogyasztó részére is biztosította a Szolgáltatást. 2013. január 2-tól ilyen típusú
Bankszámla nem nyitható, a meglévő Szia Szimba Megtakarítási Bankszámlák speciális
szabályaira az alábbi rendelkezések irányadók az általános szabályok mindenkor
hatályos Szerződés szerinti rendelkezéseivel:
(a)
A szülő a törvényes képviselői jogát a Bank előtt megtett nyilatkozattal igazolja. A Bank a szülő
törvényes képviselői jogát ellenkező bizonyításáig elfogadja. Ha a Törvényes Képviselő a Fogyasztó
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gyámja, vagy gondnoka, e minőségét bíróság vagy gyámhatóság jogerős határozatával köteles
igazolni. A Törvényes Képviselő kijelenti, hogy a törvényes képviselete alatt álló Fogyasztó feletti
törvényes képviseleti joga nem áll szünetelés alatt, illetve nem szűnt meg.
(b)
A Bank – ellenkező bizonyításig - azt a személyt fogadja el Törvényes Képviselőnek, aki a Szia
Szimba Megtakarítási Számla Szerződést aláírta. Ha a Bank megítélése szerint hitelt érdemlő módon
igazolásra került, hogy a Törvényes Képviselő törvényes képviseleti joga megszűnt vagy szünetel, az
új Törvényes Képviselő személyének megfelelő igazolásáig, illetve ennek hiányában a szünetelő
törvényes képviseleti jog – a Bank megítélése szerint hitelt érdemlő módon igazolt – visszaállításáig a
Bank a Szia Szimba Megtakarítási Számlára terhelési megbízásokat nem fogad el.

(c) A Szia Szimba Megtakarítási Számla a Fogyasztó nevére szól azzal, hogy
felette rendelkezni az (e) és 2.4.6 szakaszokban meghatározott korlátozásokkal a
Fogyasztó nevében a Törvényes Képviselő jogosult.
(d)

A Törvényes Képviselő jogosult a Szia Szimba Megtakarítási Számla:

(i)

megnyitására;

(ii)
CIB Internet alapú Elektronikus Szolgáltatások (CIB Internet Bank, CIB Mobilbank szolgáltatás,
CIB Bank mobilalkalmazás) igénybevételére;
(iii)

CIB24 igénybevételére;

(iv)

Szerződés módosításra;

(v)

Szerződés megszüntetésére (kivéve, ha a Fogyasztó cselekvőképessé válik).

(e)
A Törvényes Képviselő a Szia Szimba Megtakarítási Számla felett a Szia Szimba Megtakarítási
Számla pozitív egyenlege erejéig, maximum a Gyermekvédelmi Kormányrendeletben meghatározott
összeg erejéig rendelkezhet. A Törvényes Képviselő tudomásul veszi, hogy ezen összeghatár a
Tranzakció kapcsolódó banki költségeit és jutalékait is magában foglalja.
(f)
A Gyermekvédelmi Kormányrendeletben megállapított összeg feletti rendelkezés esetén a
Törvényes Képviselő jognyilatkozatának érvényességéhez a gyámhivatal jóváhagyása szükséges,
amelyet a rendelkezés alkalmával a Törvényes Képviselő köteles a Banknak bemutatni. A
gyámhatósági engedély nélkül beadott, a Gyermekvédelmi Kormányrendeletben meghatározott
összeg feletti Tranzakciós tételeket a Bank automatikusan visszautasítja, a Fogyasztó/ Törvényes
Képviselő külön értesítése nélkül.
(g)
A Törvényes Képviselő - a Szia Szimba Megtakarítási Számla pozitív egyenlegének erejéig - a
Szia Szimba Megtakarítási Számláról készpénzt a Bankfiókban, a személyazonosító okmány(ok)
bemutatása mellett, az (e) és (f) szakaszokban meghatározott előírásoknak megfelelve vehet fel.
(h)
A Törvényes Képviselő kijelenti, hogy a Szia Szimba Megtakarítási Számlán elhelyezésre
kerülő összeget ő bocsátotta a Fogyasztó rendelkezésére. A Bank a Szia Szimba Megtakarítási
Számlán elhelyezett pénzeszközök terhére érkező fizetési megbízásokat, a mindenkor hatályos
Kondíciós Listában meghatározott díjak ellenében, kizárólag forintban teljesíti.
(i)
A Bank a Szia Szimba Megtakarítási Számla napi záróegyenlege után kamatot számol el,
melynek mértékét és a kamatozás módját a mindenkor hatályos Kondíciós Listában teszi közzé.
(j)
A Szia Szimba Megtakarítási Számlán a kamat elszámolási időszak a naptári hónapot
megelőző hónap utolsó Banki Napjától a naptári hónap utolsó előtti Banki Napjáig terjedő időszak. A
kamatot a Bank a ténylegesen eltelt napok számának és 365 napos év alapulvételével állapítja meg.
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A Szia Szimba Megtakarítási Számlán a Bank a kamatot a naptári hónap utolsó Banki Napján írja
jóvá.
(k)
A Bank a kamat mértékét az elszámolási periódusban a Szia Szimba Megtakarítási Számlán
teljesített jóváírások összegétől függetlenül állapítja meg. A Szia Szimba Megtakarítási Számla
megnyitásának naptári hónapjában az elszámolási periódus a Szia Szimba Megtakarítási Számla
megnyitásától kezdődik.
(l)
A Szia Szimba Megtakarítási Számla megszüntetése esetén a megszüntetés naptári hónapját
megelőző hónap utolsó Banki Napjától a Bank nem fizet kamatot.
(m) A Fogyasztó a Banknál egy időben egy Szia Szimba Megtakarítási Számla Szerződéssel
rendelkezhet.
(n)
A Szia Szimba Megtakarítási Számlához halál eseti kedvezményezett nem adható meg. A Szia
Szimba Megtakarítási Számlához társtulajdonos nem kapcsolódhat, Rendelkező Személy nem adható
meg.
(o)
A Szia Szimba Megtakarítási Számla terhére Betét lekötésére vonatkozó megbízás nem
adható.
(p)
A CIB24 által biztosított Szolgáltatások igénylésére kizárólag a Törvényes Képviselő jogosult. A
TAK-ot a Bank kizárólag a Törvényes Képviselő számára generálja és adja át.
(q)
Elektronikus Szolgáltatás SZÁMLAINFO Szolgáltatással felhasználói azonosító és normál
jelszó azonosítási móddal igényelhető.
(r)
A Szia Szimba Programban a Fogyasztó 18. életévének betöltéséig vehet részt. A Fogyasztó
14. életévének betöltését követően a Szia Szimba Megtakarítási Számla - a Törvényes Képviselő
ellenkező rendelkezése hiányában - fennmarad. A Fogyasztó 18. életévének betöltését követően a
Szia Szimba Megtakarítási Számla megszűnik, és a Fogyasztó köteles a Szia Szimba Megtakarítási
Számlán lévő pozitív egyenleg elhelyezéséről gondoskodni. Ennek során a Fogyasztó jogosult a Bank
valamely egyéb, 18 év feletti Fogyasztók részére nyújtott Bankszámla Szolgáltatást igénybe venni. Ha
a Fogyasztó a Bank értesítését követő 30 naptári napon belül sem gondoskodik a Szia Szimba
Számlán lévő pénzösszeg elhelyezéséről, akkor a Bank jogosult a Szia Szimba Megtakarítási Számlát
lezárni, a kapcsolódó Szolgáltatásokat és az azon lévő pozitív egyenleg utáni kamatfizetést
megszüntetni, és a Szia Szimba Megtakarítási Számlán lévő összeget felelős őrzésbe venni. A
megbízás nélküli ügyvitelre a jelen Különös Üzletszabályzat fentiekben található rendelkezései az
irányadók.
(s)
Egyebekben a Szia Szimba Programra és a Szia Szimba Megtakarítási Számlára a
Megtakarítási Számlára vonatkozó rendelkezések az irányadóak.
2.2

Devizában vezetett Bankszámlák

2.2.1 Devizában vezetett Bankszámla az Üzletfelek részére a Kondíciós Listában közzétett
konvertibilis devizanemekben nyitható.
2.2.2 A Bank az egyes devizanemek közötti, illetőleg az egyes devizanemek és forint közötti váltásra
megbízást fogad el a megbízásban meghatározott Értéknapon a Bank által jegyzett vételi/eladási
árfolyamon. A bankszámla devizanemétől eltérő más devizában beérkező összegeket a Bank a
jóváíráskor érvényes árfolyamán átváltja, és így írja jóvá az Üzletfél deviza bankszámláján.
2.2.3 A Bank stratégiai partnerei részére CIB XXL Devizaszámlát biztosít a Kondíciós Listában
meghatározott Szolgáltatásokra vonatkozóan meghatározott díjak ellenében. A CIB XXL
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Devizaszámlát csak CIB XXL Magánszámla mellé lehet igényelni. A CIB XXL Magánszámlára való
jogosultság megszűnése esetén a CIB XXL Devizaszámlát a Bank a standard Deviza Bankszámlára
módosítja, amely módosításra az Üzletfél előzetes értesítése nélkül is jogosult.
2.2.4 Devizában vezetett Bankszámlát az Üzletfél 14. életéve betöltésétől kezdve igényelheti. A 1418 év közötti, CIBEZZ Megtakarítási Programmal rendelkező Üzletfélre a 2.4 szakaszban (CIBEZZ
Számlacsomag 14-18 éves Fogyasztók részére) megfogalmazottak érvényesek.
2.3

CIB Maraton Takarékszámla

2.3.1 Az Üzletfél megbízást adhat a Bank részére CIB Maraton Takarékszámla vezetésére a
Kondíciós Listában meghatározott feltételekkel. Az Üzletfél a CIB Maraton Takarékszámlának
kizárólagos tulajdonosa. A Bank a CIB Maraton Takarékszámlát kizárólag forintban, euróban és USDben vezeti (amennyiben rendelkezik a megfelelő devizában vezetett Bankszámlával). Az Üzletfél a
Szerződés megkötése esetén forintban vezetett Bankszámlát köteles nyitni. Az Üzletfél egy naptári
évben egy alkalommal köthet CIB Maraton Takarékszámla Szerződést a Bankkal, oly módon, hogy az
adott naptári évben megnyitott forintban vezetett számla mellé EUR és/vagy USD számlák nyithatók.
A CIB Maraton Takarékszámla megnyitásának az éve a forint Bankszámla megnyitásának az éve.
2.3.2 A CIB Maraton Takarékszámla egy olyan egy vagy több Bankszámlából álló termék, amely az
Szja. Törvény 67/B. §-a szerinti tartós befektetési szerződésnek minősül. A Bank és az Üzletfél a CIB
Maraton Takarékszámlán keletkező jövedelmek tekintetében az Szja. Törvény 67/B. §-ában
foglaltakat alkalmazzák.
2.3.3 A CIB Maraton Takarékszámla megnyitásának feltétele, hogy az Üzletfél:
(a)

a Banknál Bankszámla Szerződéssel rendelkezzen; és

(b)

az adóazonosító jelét a Bank rendelkezésére bocsássa.

2.3.4 Az Üzletfél a CIB Maraton Takarékszámla megnyitásakor köteles legalább 100 000 Ft-ot, azaz
egyszázezer forintot a CIB Maraton Takarékszámlán elhelyezni.
2.3.5 Az Üzletfél a CIB Maraton Takarékszámla vezetésre vonatkozó megbízás megadásával
nyilatkozik arról, hogy a CIB Maraton Takarékszámlára a Bankszámla nyitás naptári évében
befizetésre került összeget és annak jóváírt kamatait a Bankszámla nyitását követő öt naptári évben a
CIB Maraton Takarékszámlán kívánja tartani.
2.3.6 Az Üzletfél a CIB Maraton Takarékszámlára csak a számlanyitás évében teljesíthet
befizetéseket.
2.3.7 Az Üzletfél a CIB Maraton Takarékszámla terhére Betét lekötési megbízást adhat, illetve a CIB
Maraton Takarékszámla forint, EUR és USD számlái közötti átvezetésre vonatkozó megbízást adhat.
2.3.8 Az Üzletfél a CIB Maraton Takarékszámla terhére fizetési megbízást, amely az Szja.
törvényben meghatározott lekötés megszakításának minősül, kizárólag CIB Maraton Takarékszámla
felmondásával együtt adhat. Az Üzletfél CIB Maraton Takarékszámla felmondásakor kizárólag olyan
fizetési megbízást adhat, amely szerint a CIB Maraton Takarékszámla egyenlege teljes egészében
átvezetésre kerül az Üzletfél által megjelölt Bankszámlára.
2.3.9 A CIB Maraton Takarékszámla bármely okból történő megszűnése esetén mindazon Betétek,
amelyek a megszűnés időpontjában nem jártak le a CIB Maraton Takarékszámla megszűnésének
időpontjában megszűntnek minősülnek. A tört időszakra érvényes kamatozás mértéke megegyezik a
Betétek lejárat előtti felbontásának feltételeivel.
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2.3.10 A Bank az Üzletfél különböző naptári években nyitott CIB Maraton Takarékszámláit a számla
megnyitásának évére történő utalással különbözeti meg.
2.3.11 Az Üzletfél halála a CIB Maraton Takarékszámla szerződést megszünteti. Az elhalálozás
időpontját követően a Bank a CIB Maraton Takarékszáma szerződés alapján kezelt pénzösszegeket a
jogerős hagyatékátadó végzés örökösök által történő bemutatásáig a megbízás nélküli ügyvitel
szabályai szerint kezeli.
2.3.12 Egyebekben a CIB Maraton Takarékszámlára a forint és deviza Bankszámlára vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni.
2.4

CIBEZZ Számlacsomag 14 - 18 éves Fogyasztó részére

2.4.1 A Bank a 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Fogyasztó részére a jelen lévő
Törvényes Képviselő hozzájárulása valamint távollévő Törvényes Képviselő meghatalmazása és
hozzájárulása alapján kötött Szerződés alapján CIBEZZ Bankszámlát nyit. A törvényes képviselő
személyére a 2.1.9. a.) és b,) pontokban foglaltak megfelelően irányadóak.
2.4.2 A Bank a távollévő Törvényes Képviselő fenti 2.4.1 szakasz szerinti nyilatkozatától kizárólag
abban az esetben tekint el, ha a jelen lévő Törvényes Képviselő jogerős bírósági vagy gyámhivatali
határozattal igazolja, hogy a törvényes képviselői jogállás a számlanyitás időpontjában kizárólag egy
személyt illet.
2.4.3 A szülő a törvényes képviselői jogát a Bank előtt megtett nyilatkozattal igazolja. A Bank a szülő
törvényes képviselői jogát ellenkező bizonyításáig elfogadja. Ha a Törvényes Képviselő a Fogyasztó
gyámja, vagy gondnoka, e minőségét bíróság vagy gyámhatóság jogerős határozatával köteles
igazolni. A Törvényes Képviselő kijelenti, hogy a törvényes képviselete alatt álló Fogyasztó feletti
törvényes képviseleti joga nem áll szünetelés alatt, illetve nem szűnt meg. A Bank egyebekben –
ellenkező bizonyításig - azt a személyt fogadja el Törvényes Képviselőnek, aki a Szerződést aláírta.
Ha a Bank megítélése szerint hitelt érdemlő módon igazolásra került, hogy a Törvényes Képviselő
törvényes képviseleti joga megszűnt vagy szünetel, az új Törvényes Képviselő személyének
megfelelő igazolásáig, illetve ennek hiányában a szünetelő törvényes képviseleti jog – a Bank
megítélése szerint hitelt érdemlő módon igazolt – visszaállításáig a Banknak jogában áll, hogy a
Bankszámlára terhelési megbízásokat ne fogadjon el.
2.4.4 A 14-18. év közötti Fogyasztó CIBEZZ Bankszámlájához társtulajdonos nem kapcsolódhat, és a
CIBEZZ Bankszámlához haláleseti kedvezményezett és Rendelkező Személy sem adható meg. A 1418 éves Fogyasztó által igényelt Bankkártyához Társkártya nem kapcsolódhat.
2.4.5 A Fogyasztó 18. életévének betöltését, és ennek a Bank részére - valamely Bankfiókban
személyes megjelenés útján - történő igazolását követően a CIBEZZ Számlacsomag 18-26 éves
korosztály részére biztosított minden Szolgáltatásának igénylésére jogosulttá válik. A Fogyasztó és a
Törvényes Képviselő hozzájárul, hogy a Törvényes Képviselőt a CIBEZZ Bankszámla Szerződés
alapján megillető jogosultságok a törvényes képviselői jogosultság megszűnését követően is
változatlanul fennmaradjanak mindaddig, ameddig a Fogyasztó a jelen szakasz szerinti személyes
eljárás keretében a Bank részére a törvényes képviselői minőség fennállásának megszűnését nem
igazolja. Az igazolás késedelméből eredő felelősségét a Bank kizárja.
2.4.6 Amennyiben az igénybevevő Fogyasztó nem rendelkezik teljes cselekvőképességgel, a
Gyermekvédelmi Kormányrendeletben megállapított összeg feletti rendelkezés esetén a Törvényes
Képviselő jognyilatkozatának érvényességéhez a gyámhivatal jóváhagyása szükséges, amelyet a
rendelkezés alkalmával a Törvényes Képviselő köteles a Banknak bemutatni. A gyámhatósági
engedély nélkül beadott, a Gyermekvédelmi Kormányrendeletben meghatározott összeg feletti

- 192 -

Tranzakciós tételeket a Bank automatikusan visszautasítja, a Fogyasztó/Törvényes Képviselő külön
értesítése nélkül.

2.5

CIB Nyugdíjas Bankszámla és CIB Nyugdíjas Bankszámla Plusz

2.5.1 CIB Nyugdíjas Bankszámlát a Bank azon Üzletfele igényelheti, aki a Bankszámla
megnyitásakor öregségi nyugdíjra, vagy ideiglenes-, illetve állandó özvegyi nyugdíjra jogosult, vagy a
62. életévét betöltötte. A CIB Nyugdíjas Bankszámla és a CIB Nyugdíjas Bankszámla Plusz forintban
nyitható
2.5.2 A CIB Nyugdíjas Bankszámla és a CIB Nyugdíjas Bankszámla Plusz nyitásra való jogosultság
igazolásához a 62. életévet be nem töltött öregségi nyugdíjas esetében nyugdíjfolyósítási törzsszám
igazolás bemutatása, az özvegyi nyugdíjra jogosultság esetében pedig ideiglenes- vagy állandó
özvegyi nyugdíjról szóló határozat bemutatása szükséges.
2.5.3 CIB Nyugdíjas Betét lekötésére vonatkozó megbízást kizárólag CIB Nyugdíjas Bankszámla
Plusz tulajdonosa adhat.
2.5.4 CIB Nyugdíjas Folyószámlahitelt az az Üzletfél igényelhet, aki öregségi nyugdíjas vagy
betöltötte a 62. életévét, és a Banknál CIB Nyugdíjas Bankszámla Plusz típusú Bankszámlát nyitott.
2.5.5 A CIB Nyugdíjas Bankszámlával és a CIB Nyugdíjas Bankszámla Plusszal kapcsolatos díjakat
és egyéb feltételeket a Kondíciós Lista tartalmazza.
2.6

CIB Withsave (korábbi neve: CIB Dayposit) Megtakarítási Számla
A CIB Dayposit Megtakarítási számlának 2018. augusztus 04. napjától az új neve: CIB
Withsave Megtakarítási Számla.

2.6.1 A CIB Withsave Megtakarítási Számla a Fogyasztó számára nyújtott Szolgáltatás, amelynek
keretében a Bank az Üzletfél által elhelyezett pénzeszközök nyilvántartására számlát vezet. A CIB
Withsave Megtakarítási Számla kizárólag a CIB Bank mobilalkalmazáson, cib.hu-n keresztül
igényelhető, ha az Üzletfél rendelkezik az Üzletfél saját ügyfélszáma alatt megnyitott a Kondíciós
Listában meghatározott bankszámlával.
2.6.2 A CIB Withsave Megtakarítási Számlának kizárólag egy tulajdonosa lehet és nem adható meg
Rendelkező személy. Egy Üzletfél egy CIB Withsave Megtakarítási Számlával rendelkezhet.
2.6.3 A Bank a CIB Withsave Megtakarítási Számla napi záróegyenlege után kamatot számol el,
melynek mértékét és a kamatozás módját a Kondíciós Listában teszi közzé.
2.6.4 A CIB Withsave Megtakarítási Számlán a kamatelszámolási időszak a naptári hónapot
megelőző hónap utolsó Banki Napjától a naptári hónap utolsó előtti Banki Napjáig terjedő időszak. A
kamatot a Bank a ténylegesen eltelt napok számának és 365 napos évnek az alapulvételével állapítja
meg. A CIB Withsave Megtakarítási Számlán a Bank a kamatot (kamatelszámolás) a naptári hónap
utolsó Banki Napján írja jóvá.
2.6.5 A Bank a kamat mértékét két egymást követő kamatelszámolás közötti időszakban (a
továbbiakban: elszámolási periódus) a CIB Withsave Megtakarítási Számlán teljesített jóváírások
összegétől, továbbá a CIB Withsave Megtakarítási Számlán elhelyezett összeg nagyságától függően
sávos kamatozással állapítja meg. A CIB Withsave Megtakarítási Számla megnyitásának naptári
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hónapjában az elszámolási periódus a számla megnyitásától kezdődik. Az esedékes kamat
megállapítása tekintetében a Bank által terhelt díjak és jutalékok nem számítanak terhelési
Tranzakciónak, a Bank által jóváírt kamatok nem számítanak a CIB Withsave Megtakarítási Számlán
teljesített jóváírásnak. Az esedékes kamat mértékének megállapítása tekintetében a Tranzakció
teljesítésének időpontja a Tranzakció Bank általi elszámolásának dátuma.
2.6.6 Amennyiben az elszámolási periódusban a CIB Withsave Megtakarítási Számlán jóváírt
összegek elérik a mindenkor hatályos Kondíciós Listájában meghatározott havi minimális
megtakarítás összegét a Bank az adott havi kamatelszámolásnál a mindenkor hatályos Kondíciós
Listájában szereplő minimumegyenleg és maximumegyenleg közötti összegrészre eső kamat
megfizetésére a CIB Withsave Megtakarítási Számla mindenkor hatályos Kondíciós Listájában
meghatározott prémiumkamatlábat alkalmazza.
2.6.7 Amennyiben az elszámolási periódusban a CIB Withsave Megtakarítási Számlán jóváírt
összegek nem érik el a mindenkor hatályos Kondíciós Listájában meghatározott havi minimális
megtakarítás összegét a Bank az adott havi kamatelszámolásnál a mindenkor hatályos Kondíciós
Listájában szereplő minimumegyenleg és maximumegyenleg közötti összegrészre eső kamat
megfizetésére a CIB Withsave Megtakarítási Számla mindenkor hatályos Kondíciós Listájában
meghatározott alapkamatlábat alkalmazza.
2.6.8 A CIB Withsave Megtakarítási Számla és CIB Malacpersely Számla megszüntetése esetén a
megszüntetés naptári hónapját megelőző hónap utolsó Banki Napjától a megszüntetés napját
megelőző Banki Napig terjedő időszakra a Bank nem fizet kamatot.
2.6.9 A Bank az Üzletfél javára kizárólag a Társszámláról érkező összegeket írja jóvá a CIB Withsave
Megtakarítási Számlán. A Bank a CIB Withsave Megtakarítási Számlán elhelyezett pénzeszközök
terhére a mindenkor hatályos Kondíciós Listájában meghatározott, szabályszerű fizetési
megbízásokat teljesíti és kizárólag forintban teljesíti.
2.6.10 Az Üzletfél a CIB Withsave Megtakarítási Számla terhére Betét lekötésére vonatkozó
megbízást nem adhat.

2.7. CIB ECO FirstStep Számlacsomag 14 - 18 éves Fogyasztó részére
2.7.1. A Bank a 14. életévét betöltött, de a 18. életévét még be nem töltött
kiskorú Fogyasztó részére a jelen lévő Törvényes Képviselő
hozzájárulása alapján kötött Szerződés alapján CIB ECO FirstStep
Bankszámlát nyit.
2.7.2. A szülő a törvényes képviselői jogát a Bank előtt megtett nyilatkozattal
igazolja. A Törvényes Képviselő kijelenti, hogy a törvényes képviselete
alatt álló kiskorú Fogyasztó feletti törvényes képviseleti joga nem áll
szünetelés alatt, illetve nem szűnt meg. A Bank – ellenkező bizonyításig azt a személyt fogadja el Törvényes Képviselőnek, aki a képviseleti jogra
vonatkozó nyilatkozatot megtette, a Szerződést aláírta.

2.7.3. A kiskorú Fogyasztó CIB ECO FirstStep Bankszámlája felett - a
vonatkozó jogszabályokban foglalt esetek és a Szerződésben
meghatározott korlátozások kivételével - szabadon jogosult rendelkezni.
A Törvényes Képviselő a CIB ECO FirstStep Bankszámla szerződés
aláírásával egyezik bele a kiskorú Fogyasztó bankszámla feletti szabad
- 194 -

rendelkezési jogosultságába. A Törvényes képviselő a kiskorú Fogyasztó
bankszámlájával, az azon végrehajtott tranzakcióival kapcsolatosan
jogosult a banktól információt kérni. A kiskorú Fogyasztó a CIB ECO
FirstStep Bankszámláját a törvényes képviselő hozzájárulásával
szüntetheti meg. A számlavezetéssel, betéti bankkártya használattal
kapcsolatos egyes nyilatkozatok bankfiókban, a Törvényes Képviselő
hozzájárulásával tehetők meg.

2.7.4. A 14-18. év közötti kiskorú Fogyasztó CIB ECO FirstStep
Bankszámlájához társtulajdonos nem kapcsolódhat, nem adható meg
sem Rendelkező Személy, sem haláleseti kedvezményezett, továbbá
nem igényelhető sem TAK, sem CIB Mobilbank szolgáltatás. CIB ECO
FirstStep Bankszámla tényleges tulajdonosa kizárólag a kiskorú Üzletfél
lehet. A 14-18 éves kiskorú Fogyasztó által igényelt Bankkártyához
Társkártya nem kapcsolódhat. A 16. életévét betöltött kiskorú Fogyasztó
az ingyenes készpénzfelvételre irányuló nyilatkozatát bankfiókban teheti
meg a jelenlévő Törvényes Képviselő hozzájárulásával. #withSAVE
Megtakarítási Számla a kiskorú Fogyasztó által önállóan, a Törvényes
Képviselő előzetes hozzájárulásával nyitható meg, mely hozzájárulást a
Törvényes Képviselő a CIB ECO FirstStep Bankszámla igénylőlap
aláírásával egyidejűleg adja meg. A #withSAVE Megtakarítási Számla
feltételeit a #withSAVE Megtakarítási Számla Kondíciós Lista
tartalmazza. A 14-18. év közötti kiskorú Fogyasztó, illetve a Törvényes
Képviselő részére a CIB Bank Mobilalkalmazáson, CIB Internet Bankon
és a CIB Bank Online-on a szolgáltatások és funkciók korlátozottan
érhetők el, amelynek részleteit a CIB Bank Mobilalkalmazásra vonatkozó
Felhasználói Kézikönyv, a CIB Bank Online-re vonatkozó Felhasználói
Kézikönyv, illetve a CIB Internet Bankra vonatkozó Felhasználói
Kézikönyv tartalmazza.
2.7.5. A Fogyasztó 18. életévének betöltését követően törvényes képviselő
nélkül jogosult eljárni a banki ügyintézés során. A CIB ECO FirstStep
Bankszámlára vonatkozó kedvezményre a Fogyasztó a 18. életéve
betöltésének hónapjában az utolsó naptári napjáig jogosult. Amennyiben
a kiskorú Fogyasztó a CIB ECO FirstStep Bankszámla megnyitását
követően a házasságkötéssel nagykorúvá válik, a bankszámla
használatára a továbbiakban is változatlan feltételek mellett jogosult
azzal, hogy a nagykorúsága okán a Törvényes Képviselő eljárására,
hozzájárulására nincs szükség.
2.7.6. A kiskorú Fogyasztó a Gyermekvédelmi Kormányrendeletben
megállapított összeg feletti rendelkezése esetén a Törvényes Képviselő
jognyilatkozatának érvényességéhez a gyámhivatal jóváhagyása
szükséges, amelyet a rendelkezés alkalmával a Törvényes Képviselő
köteles a Banknak bemutatni.

2.8. CIB ECO Start Számlacsomag 7-14 éves Fogyasztó részére
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2.8.1

A Bank a 7. életévét betöltött, de a 14. életévét még be nem töltött
kiskorú Fogyasztó részére a jelen lévő Törvényes Képviselő
hozzájárulása alapján kötött Szerződés alapján CIB ECO Start
Bankszámlát nyit.

2.8.2

A szülő a törvényes képviselői jogát a Bank előtt megtett nyilatkozattal
igazolja. A Törvényes Képviselő kijelenti, hogy a törvényes
képviselete alatt álló kiskorú Fogyasztó feletti törvényes képviseleti
joga nem áll szünetelés alatt, illetve nem szűnt meg. A Bank –
ellenkező bizonyításig - azt a személyt fogadja el Törvényes
Képviselőnek, aki a képviseleti jogra vonatkozó nyilatkozatot megtette,
a Szerződést aláírta.

2.8.3

A kiskorú Fogyasztó nevében nyílt CIB ECO Start Bankszámla felett a vonatkozó jogszabályokban foglalt esetek és a Szerződésben
foglaltak szerint – szabadon a Törvényes képviselő jogosult
rendelkezni. A Törvényes Képviselő a CIB ECO Start Bankszámla
szerződés aláírásával a bankszámla felett szabad rendelkezési
jogosultságot kap. A Törvényes Képviselő a kiskorú Fogyasztó
bankszámlájával, az azon végrehajtott tranzakcióival kapcsolatosan
jogosult a banktól információt kérni. A Törvényes Képviselő a CIB
ECO Start Bankszámlát a kiskorú jelenléte nélkül, önállóan meg
szüntetheti. A számlavezetéssel, betéti bankkártya használattal
kapcsolatos egyes nyilatkozatok bankfiókban a Törvényes Képviselő
által tehetők meg.

2.8.4

A 7-14. év közötti kiskorú Fogyasztó CIB ECO Start Bankszámlájához
társtulajdonos nem kapcsolódhat, nem adható meg sem Rendelkező
Személy, sem haláleseti kedvezményezett. TAK és CIB Mobilbank
Szolgáltatás igényelhető a kiskorú Fogyasztó nevére a bankszámla
vonatkozásában, azonban ezeket a szolgáltatásokat kizárólag a
Szerződésben rögzített Törvényes Képviselője jogosult használni. A
CIB24 Telefonos Ügyfélszolgálat
szolgáltatásai a kiskorú
Számlatulajdonos részére közvetlenül nem elérhetőek, nevében a
Törvényes képviselő járhat el. A CIB ECO Start Bankszámla
tényleges tulajdonosa kizárólag a kiskorú Üzletfél lehet. A 7-14 éves
kiskorú Fogyasztó nevére igényelt Bankkártyához Társkártya nem
kapcsolódhat.
Az
ECO
Start
Bankszámlára
Ingyenes
készpénzfelvételre irányuló nyilatkozat nem adható meg. #withSAVE
Megtakarítási Számla a Törvényes Képviselő által nyitható meg, A
#withSAVE Megtakarítási Számla feltételeit a #withSAVE
Megtakarítási Számla Kondíciós Lista tartalmazza.
A 7-14. év közötti kiskorú Fogyasztó részére korlátozottan, a
Törvényes Képviselő részére korlátozás nélkül érhetők el a CIB Bank
Mobilalkalmazáson, CIB Internet Bankon és a CIB Bank Online-on a
szolgáltatások és funkciók, amelynek részleteit a CIB Bank
Mobilalkalmazásra vonatkozó Felhasználói Kézikönyv, a CIB Bank
Online-re vonatkozó Felhasználói Kézikönyv, illetve a CIB Internet
Bankra vonatkozó Felhasználói Kézikönyv tartalmazza.
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2.8.5

A CIB ECO Start Bankszámlára vonatkozó kedvezményre a
Fogyasztó a 14. életéve betöltésének hónapjában az utolsó naptári
napjáig jogosult.

2.8.6

A Törvényes képviselő a Gyermekvédelmi Kormányrendeletben
megállapított összeg feletti rendelkezése esetén a gyámhivatal
jóváhagyása szükséges, amelyet a rendelkezés alkalmával a
Törvényes Képviselő köteles a Banknak bemutatni.

FIZETÉSI MŰVELETEK ÁLTALÁBAN

3.

A jelen Különös Üzletszabályzatban az alábbiakban szabályozott Tranzakciók, illetve azok
közül valamely Tranzakció nem minden típusú Bankszámla esetén végrehajtható. Az egyes
Bankszámlatípusokról és Bankszámla csomagokról, az azokkal kapcsolatban elvégezhető
Fizetési Műveletekről vagy azok korlátairól a fentiekben és a Kondíciós Listában található
rendelkezések szólnak részletesebben.
3.1

Általános rendelkezések a fizetési megbízással kapcsolatban

3.1.1 A megbízásnak egyértelműen tartalmaznia kell az Üzletfél pontos nevét, az ügylet tárgyát és a
megbízás teljesítéséhez szükséges valamennyi, a Bank a nemzetközi fizetésforgalmi szabályok (pl.
SEPA Rulebook) vagy jogszabályok, illetve a Nemzetközi Szokványok és a nemzeti szabvány által
előírt adatot. Az Üzletfél Bankszámlája terhére érkező fizetési megbízások esetében a Bank
meggyőződik arról, hogy a megbízásban megadott terhelendő Bankszámla elnevezése és
pénzforgalmi jelzőszáma azonos-e a Bank nyilvántartása szerint a tulajdonoséval. A Bank az Üzletfél
azonosítását követően kizárólag akkor kezdi meg és hajtja végre Banki Órarendjében meghatározott
határidőben az Üzletfél megbízásainak Feldolgozását, ha a teljesítéshez szükséges valamennyi adat
– ideértve a rendelkezésre jogosultak azonosítását is – birtokában van és a teljesítéshez szükséges
pénzügyi fedezet (ideértve a megbízással kapcsolatban a Bankot megillető díjakat, jutalékokat is)
rendelkezésre áll, kivéve, ha jelen Üzletszabályzat másképp nem rendelkezik. A Bank a személyes
ügyintézés során személyazonosságot igazoló okmányok bemutatását igényli és előzetes jóváhagyás
esetén aláírásvizsgálatot végez.
3.1.2 A teljesítés szempontjából a fizetési megbízásnak a Banknál maradó – eredeti – példánya vagy
a Bank által elektronikusan tárolt dokumentumok, hangfelvétel, elektronikus logok minősülnek
hitelesnek.
3.1.3 A Bank szükség esetén a megbízások teljesítésével kapcsolatos okmányokat, váltót, csekket,
egyéb nyomtatott értékpapírt, bankjegyet – a tőle elvárható gondossággal megválasztott módon – az
Üzletfél kockázatára és költségére továbbítja.
3.1.4 Az Üzletfél megbízásait írásban (postai úton, vagy Bankfiókban benyújtott formanyomtatvány
vagy Bankfiókban Elektronikus aláírópad útján), valamint külön erre vonatkozó Szerződés alapján, az
abban rögzítettek szerint, elektronikusan illetve telefonon jogosult a Banknak eljuttatni. Az Üzletfél a
Keretszerződés megszüntetésekor a Bankszámla zárásához kapcsolódó deviza átutalási megbízásait
kizárólag papír alapon nyújthatja be a Bankba. Bankfiókban a belföldi forint átutalási megbízások az
Üzletfél által személyesen bediktált adatok alapján is megadhatóak, mely esetben a banki ügyintéző
által rögzített adatok alapján kinyomtatott megbízáson az Üzletfél aláírásával igazolja, hogy annak
adattartalma megegyezik az általa adott megbízás adattartalmával. Bankfiókban a készpénzkifizetési
és a készpénzbefizetési megbízás, eseti forint/deviza átutalási -és átvezetési megbízás, állandó forint
átutalási -és átvezetési megbízás a Bankszámla felett egyedüli rendelkezésre jogosult Üzletfél által
személyesen bediktált adatok alapján is megadhatóak. Ebben az esetben a banki ügyintéző a
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bediktált adatokat rögzíti. Az ily módon rögzített adatok helyességét az Üzletfél az Elektronikus
aláírópadon, az adatok helyességét igazoló gomb megnyomásával és a pénztárbizonylat kézzel
létrehozott elektronikus aláírásával igazolja.
3.1.5 A Bank Fizetési Műveleteket kizárólag forintban és konvertibilis devizában végez.
3.2

A fizetési megbízások beérkezése és átvétele

3.2.1 A Bank a megbízások teljesítésre történő Átvételi Időpontokat Banki Órarendben teszi közzé.
Ennek hiányában ez az időpont az ügyfélforgalom számára rendszeresített nyitvatartási idő. Ezen
időpontok kialakításánál a Bank figyelembe veszi különösen, de nem kizárólagosan egyes
devizanemeket, benyújtási helyeket, benyújtási módokat és fizetési módokat. A Banki Órarendben
meghatározott banki nap kezdő időpontja és végső benyújtási időpont között a Bank a fizetési
megbízásokat haladéktalanul átveszi.
3.2.2 A 4.2.2(b) szakasz (A normál elszámolásra és a Napközbeni Elszámolásra vonatkozó főbb
szabályok) szerinti teljesítési határidő számítása szempontjából a fizetési megbízás átvételének
időpontja az az időpont, amikor a Bank a fizetési megbízást a Banki Órarendben meghatározott
átvételi határidők figyelembevételével átvette. Az Azonnali Átutalási megbízás átvételének időpontja
az az időpont, amikor a Bankhoz, mint a Fizető Fél pénzforgalmi szolgáltatójához a fizetési megbízás
beérkezett és a hitelesítés megtörtént.
3.2.3 Halasztott Értéknapos teljesítésre szóló GIRO-n keresztüli és Bankon belüli átutalási és
átvezetési megbízásokat legkorábban a következő Banki Napra, de legfeljebb 1 évre előre lehet adni.
Értéknapként csak Banki Nap adható meg. Ha az Értéknapként megjelölt Banki Napot az Üzletfél által
adott megbízás Bank részéről történő átvételét követően bankszünnappá, vagy (amennyiben
releváns) Devizaünnepnappá nyilvánítják, akkor a teljesítése napja az azt követő első Banki Nap
(amely – amennyiben releváns – nem Devizaünnepnap). A Bank a meghatározott Értéknapon
teljesítendő és az Értéknap előtt beérkező megbízást az adott Értéknapon beérkező és esedékes
megbízás előtt érkezettnek tekinti.
3.2.4 VIBER-en keresztüli teljesítésre beadott, a meghirdetett Átvételi Időpontot követően érkezett
megbízásokat a Bank nem teljesíti.
3.2.5 A Bank a fizetési megbízásokat azoknak a Bankhoz történő beérkezési sorrendjében veszi át,
és a Bankszámla megterhelésére vonatkozó fizetési megbízásokat törvény vagy a Bankszámlatulajdonos eltérő rendelkezésének hiányában az átvétel sorrendjében teljesíti. Jelen pont
vonatkozásában az Azonnali Átutalási megbízás benyújtása a Bankszámla-tulajdonos eltérő
rendelkezésének minősül.
3.2.6 A Bank a telefonon érkező megbízások biztonságos teljesítése érdekében kérheti, hogy az
Üzletfél a megbízást még annak teljesítése elõtt telefonon erősítse meg.
3.2.7 A Bankhoz eljuttatott bármilyen megbízás, értesítés vagy egyéb dokumentum
beérkezésének/átvételének tényét és beérkezésének időpontját (év, hó, nap, óra, perc) a Bank
érkeztetése által a dokumentumra nyomtatott adatok igazolják. A megbízásnak a banki postaládában
való elhelyezése nem jelenti a megbízás Bankhoz történő beérkezését. Az elektronikus úton
továbbított, telefonon megtett megbízások tekintetében a beérkezés időpontja a Bank számítógépes
rendszere által észlelt és rögzített számítógépes érkezési időként szereplő időpont.
3.3

A fizetési megbízások teljesítésének visszautasítása

3.3.1 Jogszabályoknak történő meg nem felelés
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Ha a fizetési megbízás a jogszabályokban előírt követelményeknek nem felel meg, a
Bank a fizetési megbízás teljesítését visszautasítja, kivéve ha a Bank saját mérlegelési
jogkörben a fizetési megbízások kiállítására vonatkozó szabályoknak meg nem felelő
adattartalommal kiállított fizetési megbízást a fizetési megbízást benyújtó Bankszámlatulajdonos számára teljesíti, mert a fizetési megbízás adattartalmára vonatkozó
szabályoknak való megfelelést visszautasítás nélkül is biztosítani tudja. A Bank a
jogszabályba ütköző megbízások teljesítését megtagadja.
3.3.2 Azonosító adatok hibája, hiánya vagy egyéb ok az elektronikus úton továbbított fizetési
megbízás, fizetési művelet esetében
Ha a Bank a részére egy másik pénzforgalmi szolgáltató által elektronikus úton
továbbított fizetési megbízás, fizetési művelet teljesítését az azon szereplő, a terhelést
vagy a jóváírást azonosító adatok hibája, hiánya vagy egyéb ok miatt nem tudja
elvégezni a fizetési megbízás, fizetési művelet teljesítét visszautasítja.

3.3.3 Fedezet hiánya
(a)
Ha az Üzletfél megbízásában megjelölt Bankszámlán a teljesítési napon nincs elegendő
fedezet, a Bank a megbízást visszautasítja (amennyiben a Bankszámla-tulajdonossal másként nem
állapodik meg)
Kivételt képez:
Egyéni vállalkozónak nem minősülő Üzletfél esetén:
az Üzletfél belföldi forint fizetési forgalomban papír alapon, Magnifica bankárnál,
Elektronikus aláírópadon, CIB24, CIB Internet Bank, CIB Bank Mobilalkalmazás,
CIB TPP5 és CIB Bank Online csatornán megadott eseti, értéknapos, állandó
átutalási/átvezetési megbízásai, valamint deviza számláról magyarországi GIRO
számlaszámmal rendelkező üzletfél javára HUF devizanemben megadott
megbízásai, amelyeket fedezethiány esetén a Bank a terhelési munkanapon
16:30-ig (munkanapnak minősülő szombati napon 13 óráig) sorbaállít. Ezen
határidőt követően az így sorbaállított fedezethiányos fizetési megbízást a Bank
visszautasítja.
A bankon belüli eseti forint megbízások esetében a befogadás napján 16.30-ig
benyújtott, fedezetlen megbízásokat a Bank 16.30-ig állítja sorba, a 16.30 és éjfél
között benyújtott megbízásokat a Bank a következő Banki Nap 16.30-ig állítja
sorba.
Egyéni vállalkozónak minősülő Üzletfél esetén:
az Üzletfél belföldi forint fizetési forgalomban papír alapon, Elektronikus
aláírópadon, CIB24, Business Terminálon és Payment Factory, CIB Internet Bank,
CIB Bank Mobilalkalmazás, CIB TPP6 és CIB Bank Online csatornán megadott
eseti, értéknapos, állandó átutalási/átvezetési megbízásai, valamint deviza
számláról magyarországi GIRO számlaszámmal rendelkező üzletfél javára HUF
devizanemben megadott megbízásai (kivéve Azonnali átutalási megbízások),

5
6

A TPP csatorna vonatkozásában a hatálybalépés napja: 2019.10.15.
A TPP csatorna vonatkozásában a hatálybalépés napja: 2019.10.15.
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amelyeket fedezethiány esetén a Bank a terhelési munkanapon 16:30-ig
(munkanapnak minősülő szombati napon 13 óráig) sorbaállít. Ezen határidőt
követően az így sorbaállított fedezethiányos fizetési megbízást a Bank
visszautasítja.
A bankon belüli eseti forint megbízások (kivéve Azonnali átutalási
megbízások)esetében a befogadás napján 16.30-ig benyújtott, fedezetlen
megbízásokat a Bank 16.30-ig állítja sorba, a 16.30 és éjfél között benyújtott
megbízásokat a Bank a következő Banki Nap 16.30-ig állítja sorba.
(b)
Ha a GIRO-n keresztül teljesítendő fizetési megbízáson megjelölt Bankszámlán nincs fedezet, a
Bank csak abban az esetben teljesíti a megbízást a Bankszámla-tulajdonos más Bankszámlája
terhére, ha erre nézve a Bankszámla-tulajdonos kifejezetten rendelkezik, vagy pedig jogszabály a
Bankszámla-tulajdonos rendelkezése nélkül is előírja azt.
(c)
Ha a jelen Különös Üzletszabályzat rendelkezései alapján sorbaállítás történik, a sorba állítás
idejének elteltével a Bank a megbízást visszautasítja.
3.3.4 Szerződésnek történő meg nem felelés
A Bank a Keretszerződésben vagy a Bankszámla-tulajdonossal kötött más
Szerződésben foglalt feltételeknek meg nem felelő módon kiállított és benyújtott fizetési
megbízást visszautasíthatja (ideértve, de nem kizárólagosan azt is, hogy az
aláíráshibás vagy olvashatatlan, adathiányos, hibás, ellentmondásosan kiállított
megbízást a Bank jogosult teljesítés nélkül visszaküldeni). Ha a Bank a hibás adatot
korrigálhatónak ítéli a megbízás meglévő adatai alapján, megteheti, hogy a hibás adat
korrigálja, de ez azt eredményezheti, hogy a felek úgy tekintik, mintha a következő
Banki Napon érkezett volna be a fizetési megbízás vagy a Bank mérlegelés nélkül
visszautasíthatja a teljesítését. A nem formanyomtatványon beadott megbízásokért a
Bank jogosult vagy a Kondíciós listában meghatározott külön díjat felszámítani vagy a
megbízás teljesítését indoklás nélkül visszautasítani.
3.3.5 Fizető Fél
A Fizető Fél nevének feltüntetése nélkül érkezett, jóváírandó fizetési megbízásokat a
Bank jogosult visszautasítani.
3.3.6 A Bank - törvény eltérő rendelkezése hiányában - értesíti a Bankszámla-tulajdonost a
visszautasítás tényéről, továbbá – jogszabály tiltó rendelkezése hiányában – lehetőség szerint a
visszautasítás okáról és a visszautasításra okot adó tényszerű hibák helyesbítéséhez szükséges
eljárásról:
(a)
Amennyiben az Üzletfél az eseti (egyszeri) átutalási megbízást, az Értéknapos átutalási
megbízást, a rendszeres (állandó) átutalási megbízást:
(i)
Bankban személyesen, papíron nyújtja be, akkor a Bank nyomtatott levél útján értesít eseti
átutalási megbízás esetén az átvételt követő Banki napon, Értéknapos átutalási megbízás, rendszeres
Átutalás esetén a terhelési napot követő Banki Napon vagy amennyiben az Üzletfél rendelkezik CIB
Bank mobilalkalmazással, illetve CIB Bank Online csatornával, úgy a Bank CIB Bank Online
csatornán, illetve CIB Bank mobilalkalmazáson értesíti a fentiekről az Üzletfelet;
(ii)
Bankban személyesen, banki nyomtatvány kitöltése nélkül, szóban közli, akkor a Bank az
Átvételi Időpontot megelőzően benyújtott eseti (egyszeri) átutalási megbízás esetében személyesen
értesíti a fentiekről az Üzletfelet, míg az Átvételi Időpontot követően benyújtott eseti (egyszeri)
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átutalási megbízás esetében és az értéknapos átutalási megbízás és rendszeres (állandó) átutalási
megbízás esetében pedig nyomtatott levél útján vagy amennyiben az Üzletfél rendelkezik CIB Bank
mobilalkalmazással, illetve CIB Bank Online csatornával, úgy a Bank CIB Bank Online csatornán,
illetve CIB Bank mobilalkalmazáson értesíti a fentiekről az Üzletfelet;
(iii)
Bankban rögzített telefonon személyi bankárján/prémium banki tanácsadóján/Magnifica
Bankárán keresztül szóban közli a Bankkal, akkor a Bank az Átvételi Időpontot megelőzően benyújtott
eseti (egyszeri) átutalási megbízás esetében személyesen, ugyanezen rögzített telefonon míg az
Átvételi Időpontot követően benyújtott ilyen megbízás esetében és az értéknapos átutalási megbízás
és a rendszeres (állandó) átutalási megbízás esetében nyomtatott levél útján, vagy amennyiben az
Üzletfél rendelkezik CIB Bank mobilalkalmazással, illetve CIB Bank Online csatornával, úgy a Bank
CIB Bank Online csatornán, illetve CIB Bank mobilalkalmazáson értesíti a fentiekről az Üzletfelet;
(iv) CIB24-en keresztül szóban közli a Bankkal, akkor a Bank az Átvételi Időpontot megelőzően
benyújtott eseti (egyszeri) átutalási megbízás esetében személyesen, ugyanezen rögzített telefonon
értesíti a fentiekről az Üzletfelet, míg az Átvételi Időpontot követően benyújtott és a Fizetési megbízás
Bank általi feldolgozása során visszautasításra kerülő megbízás esetében és az értéknapos átutalási
megbízás és a rendszeres (állandó) átutalási megbízás esetében nyomtatott levél útján, vagy
amennyiben az Üzletfél rendelkezik CIB Bank mobilalkalmazással, illetve CIB Bank Online
csatornával, úgy a Bank CIB Bank Online csatornán, illetve CIB Bank mobilalkalmazáson értesíti a
fentiekről az Üzletfelet;
(v)
CIB Internet Bankon, CIB Bank mobilalkalmazáson, CIB Bank Online-on, CIB TPP csatornán
keresztül nyújtja be, akkor Bank nyomtatott levél útján eseti átutalási megbízás esetén az átvételt
követő Banki napon, Értéknapos átutalási megbízás, rendszer Átutalás esetén a terhelési napot
követő Banki Napon, vagy – eseti átutalási megbízás visszautasítása esetén – CIB Internet Bankon,
CIB Bank mobilalkalmazáson, CIB Bank Online-on, CIB TPP csatornán7 keresztül értesíti a fentiekről
az Üzletfelet.
(b)
Amennyiben az Üzletfél az eseti (egyszeri) Átutalási megbízást és az Értéknapos Átutalási
megbízást a Bank részére SWIFT csatornán keresztül nyújtja be, akkor Bank SWIFT üzenet vagy
nyomtatott levél útján értesíti a fentiekről az Üzletfelet.
(c)
Amennyiben az Üzletfél az eseti (egyszeri) Átvezetési megbízást a Bank részére eBroker
csatornán keresztül nyújtja be, akkor a Bank nyomtatott levélben értesíti a fentiekről az Üzletfelet.
Amennyiben az Üzletfél Azonnali Átutalási megbízást nyújt be, úgy a fentiek szerinti értesítés
csatornája az Azonnali Átutalási megbízás benyújtásának csatornája.
3.3.7 Ha a Bank a forinttól eltérő devizanemű, illetve külföldre irányuló forint Átutalási (ideértve az
Átvezetést is) megbízás teljesítését visszautasítja, - törvény eltérő rendelkezése hiányában - értesíti
az Üzletfelet a visszautasítás tényéről, továbbá – jogszabály tiltó rendelkezése hiányában – lehetőség
szerint a visszautasítás okáról és a visszautasításra okot adó tényszerű hibák helyesbítéséhez
szükséges eljárásról:
(a)

Amennyiben az Üzletfél az eseti (egyszeri) Átutalási megbízást, a rendszeres
(állandó) Átutalási megbízást
(i)

7

Bankban személyesen, papíron nyújtja be, akkor a Bank nyomtatott levél
útján értesíti;
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(ii)

Bankban
rögzített
telefonon
személyi
bankárján/prémium
banki
tanácsadóján/Magnifica bankárán keresztül szóban közli a Bankkal, akkor a
Bank nyomtatott levél útján;

(iii) fax csatornán keresztül nyújtja be, akkor a Bank nyomtatott levél útján értesíti
a fentiekről az Üzletfelet;
(iv) CIB24-en szóban közli Bankkal, akkor a Bank nyomtatott levél útján;
(v)

CIB Internet Bankon, CIB Bank Mobilalkalmazáson, CIB Bank Online-on, CIB
TPP csatornán8 keresztül nyújtja be, akkor Bank nyomtatott levél útján,
értesíti a fentiekről az Üzletfelet.

(b)

Amennyiben az Üzletfél az eseti (egyszeri) Átutalási megbízást és az Értéknapos
Átutalási megbízást a Bank részére SWIFT csatornán keresztül nyújtja be, akkor
Bank SWIFT üzenet útján értesíti a fentiekről az Üzletfelet.

(c)

Amennyiben az Üzletfél az eseti (egyszeri) Átvezetési megbízást a Bank részére
eBroker csatornán keresztül nyújtja be, akkor a Bank nyomtatott levélben értesíti a
fentiekről az Üzletfelet.

3.3.8 Az azonosító adatok hibája, hiánya vagy egyéb ok az elektronikus úton továbbított fizetési
megbízás, fizetési művelet visszautasításáról a visszautasítás okának közlésével legkésőbb a fizetési
megbízás átvételét, illetve a fizetési művelet beérkezését követő munkanapon értesíti
a) belföldi forint fizetési forgalomban a fizetési megbízás, fizetési művelet
teljesítésének visszautasításával,
b) egyéb fizetési megbízás, fizetési művelet esetén a fizetési megbízás, fizetési
művelet teljesítésének visszautasításával vagy más módon
3.3.9 A Bank a jogszabály rendelkezésén vagy megállapodáson alapuló ellenjegyzéssel ellátott,
valamint csatolt okiratot tartalmazó papíralapú fizetési megbízások teljesítésének visszautasítása
esetén a fizetési megbízást és az okiratot visszaküldi az Üzletfélnek.
3.4

Fizetési megbízások formája

3.4.1 Ellenkező Szerződéses rendelkezés hiányában, a Bank csak azokat a fizetési megbízásokat
köteles teljesíteni, amelyek elektronikus banki rendszeren vagy Elektronikus alírópadon a Bank által
rendszeresített formanyomtatványon, illetve a PFNY-ben meghatározott formanyomtatványon
érkeznek a Bankba.
3.4.2 A papíron benyújtott fizetési megbízásokat a Bankszámla-tulajdonosnak jól olvasható módon,
csak fekete vagy kék színű tintával író tollal, írógéppel vagy nyomtatóval kell kiállítania úgy, hogy az
utólagos betoldás, egyéb módosítás és a hamisítás lehetősége kizárt legyen, továbbá keltezni és
aláírni szükséges.
3.4.3 Az Üzletfél felelőssége, hogy a megbízásban az adott megbízás típusnak megfelelő formátumú
és tartalmú teljes, pontos, a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő, értelmezhető, kézzel írottság
esetén olvasható adatokat adjon, valamint Elektronikus Szolgáltatás esetén kiemelten fontos, hogy a
megfelelő megbízás típust, menüpontot használja, Elektronikus aláírópad alkalmazásával jóváhagyott
megbízás esetében kiemelten fontos az Elektronikus aláírópadon megjelenített adatok ellenőrzése.

8

A TPP csatorna vonatkozásában a hatálybalépés napja: 2019.10.15.
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3.4.4 Nem minősül fizetési megbízásnak bármely számítógépes hálózaton a Bank elektronikus
levelezési címére eljuttatott elektronikus levél.
3.4.5 Az Üzletfél tárgynapi teljesítésre szóló megbízásait az alábbiak szerint adhatja meg a Banknak:
(a)

ATM-en és POS-en keresztül;

(b)

CIB24-en (GIRO, bankon belüli Átutalás, illetve Átvezetés);

(c)

CIB Házibank igénybevételével (GIRO, bankon belüli Átutalás, illetve Átvezetés és VIBER);

(d)
Elektronikus Szolgáltatások igénybevételével (GIRO, bankon belüli Átutalás, illetve Átvezetés
és VIBER);
(e)
készpénzkifizetés esetén az erre szolgáló nyomtatvány kitöltésével, pénztárbizonylat
aláírásával, a megbízás Elektronikus aláírópadon megjelenített adatai helyességének jóváhagyásával
és a pénztárbizonylat kézzel létrehozott elektronikus aláírásával, (csekken kívüli) készpénzfelvételi
utalvánnyal vagy postai kifizetési utalványon;
(f)
pénztárnál történő készpénzbefizetés esetén az erre szolgáló nyomtatvány kitöltésével vagy
pénztárbizonylat aláírásával, a megbízás Elektronikus aláírópadon megjelenített adatai
helyességének jóváhagyásával és a pénztárbizonylat kézzel létrehozott elektronikus aláírásával,
illetve készpénzátutalási megbízás (postai sárga csekk) Bank részére történő bemutatásával;
(g)

egyéb módon, a Bank által megengedett esetekben;

(h)
személyes ügyintézés során Bankfiókban vagy Magnifica Bankárnál (eredeti aláírással) (GIRO,
bankon belüli Átutalás, illetve Átvezetés és VIBER)
(i)
Magnifica Bankár igénybevételével, a Magnifica Bankár hangrögzítővel ellátott telefonján
keresztül.
Fizetés-kezdeményezési szolgáltatón keresztül

(j)

3.4.6 Az Üzletfél Értéknapos teljesítésre szóló megbízásait az alábbiak szerint adhatja meg a
Banknak:
(a)

CIB24 igénybevételével (GIRO, bankon belüli Átutalás, illetve Átvezetés);

(b)
CIB Internet Bank, CIB Bank mobilalkalmazás, CIB Bank Online igénybevételével (GIRO,
bankon belüli Átutalás, illetve Átvezetés);
(c)
személyes ügyintézés során Bankfiókban vagy Magnifica Bankárnál (eredeti aláírással) (GIRO,
bankon belüli Átutalás, illetve Átvezetés)
(d)
Magnifica Bankár igénybevételével, a Magnifica Bankár hangrögzítővel ellátott telefonján
keresztül.
(e)

3.5

Fizetés-kezdeményezési szolgáltatón keresztül

A fizetési megbízás teljesítéséhez szükséges adatok

3.5.1 Személyes ügyintézés során a Bank az Üzletfél rendelkezéseit akkor teljesíti, ha gondos
vizsgálat után úgy találja, hogy azon a rendelkezésre jogosult és az Aláírókartonon szereplővel
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megegyezően az aláíró személy aláírása van, továbbá Elektronikus aláírópad esetében, ha az
Üzletfél az Elektronikus aláírópadon a megbízás adatainak helyességét jóváhagyta. Elektronikus
aláírópad esetében amennyiben az üzletfél rendelkezik grafometrikus aláírásképpel, úgy a Bank az
aláírásvizsgálatot ez alapján végzi el. A fizetési megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat a
formanyomtatványok, illetve elektronikusan vagy Elektronikus aláírópad alkalmazásával jóváhagyott
fizetési megbízás esetén az adott elektronikus fizetési eszköz által jelzett adatok határozzák meg,
ezeket a megbízásnak tartalmaznia kell.
3.5.2 VIBER-en keresztül teljesítendő megbízások esetén az Üzletfél köteles a megbízáson jól
látható módon és egyértelműen feltüntetni, hogy a teljesítést VIBER-en keresztül kéri.
3.5.3 Ha korábbi fizetési megbízás módosításáról, megerősítéséről vagy ismétléséről van szó, azt
kifejezetten ilyenként kell megjelölni. Ilyen megjelölés hiányában a Bank a fizetési megbízást új
fizetési megbízásnak tekinti.
3.5.4 A fizetési megbízásokon a közlemény-rovatban feltüntetett adatokat vagy azok helyességét a
Bank nem vizsgálja, kivéve, ha az jogszabályban foglalt kötelessége.
3.5.5 Ha az Üzletfél a megbízásnak az általános gyakorlattól eltérő vagy meghatározott időpontban
történő teljesítését kívánja, erre kifejezetten fel kell hívnia a Bank figyelmét.
3.6

Fizetési Művelet jóváhagyása

3.6.1 Fizetési Művelet teljesítésére – a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján végzett
Átutalás kivételével – akkor kerülhet sor, ha azt a Fizető Fél előzetesen (illetve jelen
Üzletszabályzatban meghatározott esetekben utólagosan) jóváhagyta. Az Üzletfél, mint Fizető Fél a
Fizetési Műveletet írásban (a fizetési megbízásnak vagy egyéb jóváhagyást tartalmazó iratnak az
aláírásával, Bankhoz történő benyújtásával vagy Elektronikus aláírópad esetében a fizetési megbízás
aláírópadon megjelenített adatai helyességének jóváhagyásával és a fizetési megbízás Elektronikus
aláírópadon történő kézzel létrehozott elektronikus aláírásával), Távközlési Eszköz vagy Távoli
kommunikáció esetén az érzékeny fizetési adatok megadása útján hagyja jóvá. Utóbbi esetben
jóváhagyásnak minősül minden olyan cselekmény vagy intézkedés, amely az adott Távközlési
Eszközre, Távoli kommunikációra vagy elektronikus eszközre vonatkozó szerződési feltételek
(beleértve a felhasználási útmutatókat) szerint a fizetési megbízás Bank felé történő végleges
megadását jelentik, függetlenül a cselekmény vagy intézkedés szerződési feltételekben használt
elnevezésétől.
3.6.2 Fizetési Művelet teljesítésére – a hatósági átutalási megbízás, az átutalási végzés alapján
végzett átutalás, valamint készpénzbefizetés, illetve készpénzkifizetés kivételével – akkor kerülhet sor,
ha azt az Üzletfél előzetesen jóváhagyta. Készpénzbefizetés, illetve készpénzkifizetés esetén az
Üzletfél jogosult a Fizetési Műveletet utólagosan is jóváhagyni azzal. Ez esetben utólagos
jóváhagyásnak minősül a pénztárbizonylat Üzletfél általi aláírása vagy Elektronikus aláírópad
esetében a fizetési megbízás Elektronikus aláírópadon megjelenített adatai helyességének
jóváhagyása és a pénztárbizonylat Elektronikus aláírópadon történő aláírása. A fizetési művelet
teljesítésére vonatkozó jóváhagyás a kedvezményezetten vagy fizetési-kezdeményezési szolgáltatást
végző pénzforgalmi szolgáltatón is megadható.
Előzetes jóváhagyásnak minősül:
(a)

Átutalás esetén az Üzletfél által megbízás adása a Banknak az alábbiak szerint:

(i)
papír alapú megbízás esetén a vonatkozó nyomtatványnak az Aláírókartonon bejelentett
aláírással megegyező módon történő aláírásával vagy Elektronikus aláírópad alkalmazása esetében a
fizetési megbízás Elektronikus aláírópadon megjelenített adatai helyességének jóváhagyásával és a
- 204 -

megbízás Elektronikus aláírópadon történő kézzel létrehozott az Aláírókartonon bejelentett aláírással
megegyező módon, - amennyiben grafometrikus aláíráskép megadásra került - a grafometrikus
aláírásképpel megegyező módon történő elektronikus aláírásával. Elektronikus Szolgáltatásokon
(kivéve SWIFT csatornán) keresztül Elektronikus aláírásával (ebben az esetben több (kötegelt)
Átutalás teljesítésére vonatkozó megbízás együttesen is jóváhagyható;
(ii)
CIB24-en adott megbízás esetén az azonosított Üzletfélnek a megbízásra vonatkozó szóbeli,
telefonon rögzített jóváhagyásával;
(iii)
SWIFT csatornán keresztül adott megbízás esetén az Üzletfél és a Bank által a vonatkozó
Szerződés megkötésével;
(iv) Magnifica Bankár igénybevételével, a Magnifica Bankár hangrögzítővel ellátott telefonján adott
megbízás esetén az azonosított Üzletfélnek a megbízásra vonatkozó szóbeli, telefonon rögzített
jóváhagyásával;

(v)

Fizetés-kezdeményezési szolgáltatón keresztül a megbízás Elektronikus aláírása

(b)
okmányos meghitelezés, felhatalmazó levélen alapuló Beszedés fizetési mód esetén az Üzletfél
által megbízás adása a Banknak a vonatkozó nyomtatványnak az Aláírókartonon bejelentett aláírással
megegyező módon történő aláírásával; és
(c)
csoportos Beszedés fizetési mód esetén felhatalmazás adása a Banknak az Üzletfél által az
Aláírókartonon bejelentett aláírással megegyező módon történő aláírással vagy a CIB Internetbankon
keresztül adott megbízás esetén Elektronikus aláírással vagy CIB24-en vagy a Magnifica Bankár
igénybevételével, a Magnifica Bankár hangrögzítővel ellátott telefonján adott felhatalmazás esetén az
azonosított Üzletfélnek a megbízásra vonatkozó szóbeli, telefonon rögzített jóváhagyásával;
(d)
határidős Beszedés és okmányos Beszedés fizetési mód esetén az Üzletfél által megbízás
adása a Banknak a vonatkozó nyomtatvány Aláírókartonon bejelentett aláírással megegyező
kézjeggyel történő aláírásával; és
(e)
kifizetési utalvány pénzforgalmi szolgáltatón keresztül fizetési mód esetén kizárólag a CIB
Internet Bankon és Business terminálon keresztül adott megbízás esetén az aláírással egyenértékű,
azt helyettesítő Kódszó megadásával vagy aláíró eszközökkel megadott jelszó használatával.

(f)

Készpénzkifizetési megbízás esetén a vonatkozó nyomtatványnak az
Aláírókartonon bejelentett aláírással megegyező módon történő aláírásával, vagy
Elektronikus aláírópad alkalmazása esetében a fizetési megbízás Elektronikus
aláírópadon megjelenített adatai helyességének jóváhagyása és a megbízás
Elektronikus aláírópadon történő kézzel létrehozott elektronikus aláírása.

3.6.3 Az Üzletfél által kiállított felhatalmazó levél kézjeggyel történő aláírása, illetve ennek a Bank
általi záradékolása a felhatalmazó levél alapján történő Beszedés vonatkozásában a fizetési
megbízás jóváhagyásának és korrekciójáról történő lemondásnak minősül.
3.7

A megbízás, illetve a jóváhagyás Visszavonása, módosítása és Visszahívása

3.7.1 Fő szabály
A fizetési megbízásnak a Bank által történt átvételét követően az Üzletfél a fizetési
megbízást nem vonhatja vissza és nem is módosíthatja.
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3.7.2 Kivétel
A Banki Órarendben meghatározott időpontig a Banki Órarend által meghatározott, még
nem teljesített fizetési megbízást az Üzletfél azonban visszavonhatja (például a
csoportos beszedési megbízás Kedvezményezettje, illetve Fizető Fele a beszedési
megbízást a Banki Órarendben meghatározott időpontig vonhatja vissza, illetve tilthatja
le), amely esetben az Üzletfél kifejezett kérelme esetén az nem kerül teljesítésre. Több
Fizetési Művelet teljesítésére vonatkozó együttes jóváhagyás Visszavonása esetén a
kapcsolódó jövőbeli Fizetési Műveletek sem minősülnek jóváhagyottnak. A Bank
minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az Üzletfél visszavonási,
módosítási kérését teljesítse. Az Azonnali átutalás visszavonására, annak technikai
jellemzői miatt, nincs mód.

3.7.3 Halasztott fizetésre vonatkozó megbízás Visszavonása
A meghatározott Értéknaphoz kötött fizetési megbízás esetén az Üzletfél a fizetési
megbízást az Értéknapot megelőző Banki Napon a Banki Órarendben meghatározott
időpontig vonhatja vissza.
3.7.4 A Fizető Fél visszavonási/visszahívási joga korlátai
(a)
Ha a fizetési megbízást az Üzletfél, mint Kedvezményezett kezdeményezte, vagy rajta keresztül
kezdeményezték (így például a felhatalmazó levélen alapuló Beszedés, váltóbeszedés,
csekkbeszedés és a hatósági átutalás esetén) a fizetési megbízásnak vagy a Fizetési Művelet
teljesítése jóváhagyásának az Üzletfél, mint Kedvezményezett részére való átadását követően a
Fizető Fél a fizetési megbízást nem vonhatja vissza (az Üzletfél hozzájárulása nélkül). Ez utóbbi
szabály alkalmazandó értelemszerűen fordítva is, ha az Üzletfél a Fizető Fél (amely esetben tehát a
Kedvezményezett hozzájárulása nélkül nem vonhatja vissza a megbízást, miután annak jóváhagyása
a Kedvezményezettnek átadásra került). A Bank a végrehajtott terhelés visszakönyvelését csak a
Kedvezményezettől és/vagy a fogadó banktól érkező jóváhagyás, visszaigazolás és a visszavont
megbízás esetén az ellenértékének a Bankhoz történő visszaérkezése után teljesíti. Ha a fizetési
megbízást fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltató kezdeményezte a
Fizetési Művelet fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgálató felé történő
jóváhagyását követően a Fizető Fél a fizetési megbízást nem vonhatja vissza. A Bank minden tőle
telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az Üzletfél visszahívási kérelmét sikeresen teljesítse, de a
sikeres teljesítésért a Bank felelősséget nem vállal, tekintettel arra, hogy a visszahívási kérelem
sikeres volta a Bankon kívülálló olyan körülményeken múlik, amelyekre a Banknak ráhatása nincsen.
(b)
Az Üzletfél a fizetési megbízások Visszavonására és/vagy Visszahívására vonatkozó kérelmét
–ideértve az Azonnali Átutalási megbízás Visszahívását is - a Banknak - szabad szövegezésű levél,
azaz nem formanyomtatvány kitöltésével – írásban (kézjeggyel történő aláírással) Bankfiókban vagy
postai levél útján, illetve rögzített telefonhíváson (különösen: CIB24 útján, Magnifica Bankár
igénybevételével), továbbá forintban vezetett Bankszámla terhére benyújtott forint devizanemre szóló
eseti, Értéknapos és rendszeres Átutalási és Átvezetési megbízás esetén a visszavonás iránti
kérelmet faxon kívüli Távközlési Eszközön, Távoli kommunikáción keresztül, különösen CIB Internet
Bank, Business Terminál útján jogosult megadni. VIBER-en keresztül teljesítendő fizetési megbízás
visszavonására irányuló kérelmet CIB24 útján nem lehet megadni. Az Üzletfél Azonnali Átutalási
megbízás esetén legfeljebb a megbízás teljesítésétől számított 13. hónap utolsó napjáig, míg
Napközbeni Elszámolásba tartozó átutalási megbízás esetén a megbízás teljesítésétől számított 30
napig kérheti a visszahívást.
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Az Üzletfél a CIB TPP csatornán9 keresztül benyújtott jóváhagyása visszavonását nem
kezdeményezheti kivéve a terhelési naphoz kötött Fizetési Megbízásokét. Az Üzletfél a CIB TPP
csatornán benyújtott értéknapos és rendszeres átutalási/átvezetési megbízása esetén a Fizetési
Megbízást a terhelési napot megelőző munkanap végéig vonhatja vissza Elektronikus Szolgáltatáson
(kivéve eBroker, a SWIFT, a CIB Mobilbank és Inbiz) keresztül, CIB24-en vagy Bankfiókban.

(c)

(d)
A Visszavonásra vagy Visszahívásra benyújtott rendelkezést kifejezetten ilyenként kell
megjelölni. A megbízás Visszavonása vagy Visszahívása esetén a Bank jogosult a külön eljárásért
díjat felszámítani, melynek mértékét a Kondíciós Lista tartalmazza
3.8

A fizetési megbízás teljesítése

3.8.1 A Bank a jóváírást a fizetési megbízáson feltüntetett Bankszámlaszám alapján végzi. A Bank a
hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés teljesítését a Bankszámla-tulajdonos pénzforgalmi
jelzőszámának és nevének ellenőrzése mellett végzi el. Ha az Üzletfél a Bank által meghatározott és
az Üzletféllel közölt teljesítéshez szükséges adatokon és egyedi azonosítókon kívül további adatokat
ad meg, a Bank a Fizetési Műveletnek az egyedi azonosító által megjelölt teljesítéséért felel.
3.8.2 Minden esetben arra a bankszámlára teljesíti a Bank a fizetési megbízást, amilyen bankszámla

meghatározásra került a fizetési megbízásban.
3.8.3 Átváltásra vonatkozó szabályok
(a)
A rendelkezésre jogosult által egy adott devizanemben adott fizetési megbízást a Bank a
Bankszámla-tulajdonos adott devizanemben vezetett Bankszámlájának terhére hajtja végre, hacsak a
rendelkezésre jogosult vagy Szerződés eltérően nem rendelkezik, és ezt a jogszabályok nem titják,
továbbá a vonatkozó Keretszerződés az adott fizetési megbízást lehetővé teszi. Amennyiben a
konverzió megindítása után a megbízás adathiány miatt nem teljesíthető, a Bank jogosult a
konverzióból származó összeget nem kamatozó függő bankszámlán tartani az Üzletféltől adatpótlásra
vagy a tétel Visszavonására vonatkozó megbízás kézhezvételéig. Az adatpótlás miatti késedelmes
teljesítésből vagy a Visszavonás miatti árfolyamveszteségből eredő károk az Üzletfelet terhelik.
(b)
Amennyiben a terhelendő/jóváírandó Bankszámla pénzneme eltér a jóváírandó/terhelendő
bankszámla pénznemétől, illetve amennyiben a terhelendő/jóváírandó összeget a Bankszámla
pénznemétől eltérő pénznemben adták meg, a pénznemek közötti átváltásnál a Bank – az Üzletféllel
kötött Szerződés eltérő rendelkezése hiányában – az általa közzétett árfolyamokat alkalmazza. Ezzel
is összhangban, a Bank a konverziót igénylő, az adott napi teljesítésre, feldolgozásra a Banki
Órarendben meghirdetett határidőig átvett megbízásokat az általa, az aktuális piaci árfolyamok
alapján, az adott napon jegyzett, az átvételkor alkalmazandó árfolyamon teljesíti, míg az Átvételi
Időpontot követően érkezett, konverziót igénylő Fizetési megbízások esetén a teljesítési árfolyam az
Átvételi Időpontot követő első meghirdetett árfolyam.
(c)
Amennyiben az Üzletfél egy deviza konverziót igénylő Fizetési Művelethez a Bankkal egyedi
árfolyamban állapodott meg, amelyhez kapcsolódóan külön deviza átutalási/átvezetési megbízást
nyújt be formanyomtatványon, a megbízásban a Bank által előírt módon kell hivatkoznia az egyedi
árfolyamos ügyletre. Ennek elmaradásából, vagy a megbízáson egyedi árfolyamos ügyletre való
jogosultság hiányában, de arra történő téves hivatkozásból adódó esetlegesen felmerülő
többletköltséget, vagy kárt az Üzletfél viseli.

9

A TPP csatorna vonatkozásában a hatálybalépés napja: 2019.10.15.
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(d)
Amennyiben a VIBER-en, SWIFT-en vagy GIRO-n keresztül az Üzletfél javára beérkező forint
összeg jóváírása az Üzletfél nem forintban vezetett Bankszámláján konverzióval történik, a Bank a
deviza Tranzakciókra érvényes kondíciókat alkalmazza.
3.8.4 A Bank a Bankszámlán azokat az összegeket írja jóvá, amelyek a Bankhoz a Bankszámlatulajdonos javára a mindenkor hatályos jogszabályokban megengedett jogcímeken és módon érkeztek
be. A Bank azonban a pénzmosás megelőzésére irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult a
Bankszámla javára érkező pénz eredetét vizsgálni, arról igazolást kérni.
3.8.5 A Bank a beérkező fizetési megbízásokat a Banki Órarend szerint teljesíti.
3.8.6 A Bank a nemzetközi pénzforgalomban teljesített forint fizetéseknél (jóváírásoknál és
terheléseknél) a Banki órarendben meghatározottak szerint jár el.
3.8.7 EGT-n államokon belül végzett fizetési forgalom esetén a Bank a Bankszámla-tulajdonostól,
mint Fizető Féltől kizárólag osztott költségviselési rendelkezést (SHA) fogad el. Egyéb fizetési
megbízás esetén a Bank elfogadja a Fizető Felet terhelő kedvezményezetti bankköltségekről (OUR)
szóló rendelkezést a Bankszámla-tulajdonostól. A kedvezményezett általi költségviselési mód (BEN)
alkalmazására a vonatkozó Kondíciós Listában meghatározott esetekben kerülhet sor. A Bank az
SHA opciót tekinti alap költségviselési módnak (default). Amennyiben a Bankszámla-tulajdonostól
kapott megbízás nem felel meg a jelen pontban rögzítetteknek, akkor a Bank automatikusan, az
Üzletfél külön tájékoztatása és jóváhagyása nélkül a default költségviselési opcióval teljesíti a
megbízást.
3.8.8 Napközbeni Elszámolás esetén rendszeres (állandó) Átutalás és Értéknapos Átutalás
teljesítése során a Bank az adott fizetési megbízáson feltüntetett Értéknapon minden tőle telhetőt
megtesz annak érdekében, hogy a lehető legkorábban teljesítse a fizetési megbízást. Bankon belüli
Átutalást illetve Átvezetést a Bank a Napközbeni Elszámolásra vonatkozó rendelkezésektől eltérő
szabályok szerint is teljesíthet.
3.8.9 A Bank nem felel azokért a károkért, melyek abból származnak, hogy az Üzletfél egy adott
típusú fizetési megbízást ad a Banknak, azonban a megbízás - jogszabály vagy nemzetközi fizetési
rendszer által alkalmazott szabály miatt - csak másik típusú fizetési megbízás útján teljesíthető (értve
ezalatt egyaránt a teljesítés lehetőségét általában, és az időbeli teljesíthetőséget is), és a fizetési
megbízás típusának átalakítása során a fizetési megbízás adattartalma - az alkalmazandó fizetési
rendszer sajátosságaira tekintettel - torzul. A Bank jogosult az ilyen fizetési megbízásokat teljesíthető
típusú fizetési megbízássá átalakítani; az átalakításra csak az Üzletfél fizetési megbízása teljesülése
érdekében kerülhet sor.
3.8.10 A kedvezményezett fizetési számláján történő haladéktalan jóváírás azonnali megkezdése
szempontjából az a legkorábbi időpont irányadó, amikor az adott fizetési művelet teljesítéséből rá
háruló feladatok teljesítésére tartott munkanapon a Bank számára rendelkezésre áll valamennyi alábbi
adat:
a) a fizetési művelet összegének a Bank saját számláján történt jóváírásáról szóló
értesítés (kivéve, ha a fizetési műveletek különös szabályait tartalmazó 4. pontban
az adott fizetési művelet vonatkozásában más szabály található),
b) a kedvezményezett fizetési számlájának egyértelmű beazonosítását lehetővé
tevő azonosító, a belföldi fizetési forgalomban a kedvezményezett fizetési
számlájának pénzforgalmi jelzőszáma, és
c) jogszabály által előírt, a jóváírás teljesítéséhez szükséges egyéb adat.
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A megbízások fedezete

3.9

Az Üzletfél Bankszámlája terhére, annak pozitív egyenlege, illetve amennyiben
Folyószámlahitellel (Hitelkerettel) rendelkezik, annak szabad kerete erejéig vehet fel
készpénzt, adhat Átutalási, illetve Átvezetési megbízást. A Bank a Bankszámla terhére
benyújtott fizetési megbízásokat (így a hatósági átutalást és az Átutalási végzés alapján
történő átutalásokat, valamint a Beszedési megbízásokat) a Bankszámlához kapcsolódó
Hitelkeret terhére is teljesíti. Értéknapos megbízásnál a Bank a fedezetvizsgálatot az
Értéknapon végzi el. Jogszabály ilyen értelmű előírása esetén, valamint amennyiben a
Szerződés kifejezetten ekként rendelkezik, részleges fedezet rendelkezésre állása esetén a
Bank részteljesítést is eszközöl.
3.10

Visszautalás és visszatérítés

3.10.1 A Bank a számlájára beérkezett összegeket írja jóvá az Üzletfél Bankszámláján, valamint,
abban az esetben, ha a megbízás adatai alapján az adathiányt, vagy hibás adatot a Bank
korrigálhatónak ítéli, megteheti azt. Amennyiben az összeget indító bank az Üzletfél Bankszámláján
történő jóváírást megelőzően technikai hiba miatt (pl. dupla küldés) kéri az összeg visszautalását, a
Bank az indító bank egyidejű írásbeli megerősítése mellett - amelyen az összegre vonatkozó
megbízás egyértelmű azonosítását lehetővé tevő adatokat az indító bank szerepelteti - az összeget
visszaküldi az indító banknak. Amennyiben az ilyen összeg jóváírása az Üzletfél Bankszámláján már
megtörtént, akkor a Bank a mielőbbi visszautalás érdekében az Üzletféllel történő egyeztetést
haladéktalanul megkezdi.
3.10.2 A Bank az Üzletfél, mint a Fizető Fél terhelés napjától számított ötvenhat napon belül benyújtott
kérésére tíz Banki Napon belül visszatéríti (vagy az igényt indokolással ellátva elutasítja, tájékoztatva
az Üzletfelet az esetlegesen felmerülő jogvita peren kívüli elintézésére rendelkezésre álló fórumokról)
az EGT állam területén található Kedvezményezett által vagy rajta keresztül kezdeményezett, és a
Fizető Fél által jóváhagyott Fizetési Művelet összegét, ha :
(a)

a jóváhagyás időpontjában az Üzletfél a Fizetési Művelet összegét nem ismerte; és

(b)
a Fizetési Művelet összege meghaladta azt az összeget, amely az Üzletfél részéről az adott
helyzetben ésszerűen elvárható volt.
A fentiek bizonyítása tekintetében a bizonyítási kötelezettség az Üzletfelet terheli. A
visszatérítendő összeg megegyezik a teljesített fizetési művelet teljes összegével. A
Fizető fél fizetési számláján a jóváírás értéknapja nem lehet későbbi, mint az
összeggel való megterhelés napja.
3.10.3 A Banknak az Üzletfél, mint Fizető Fél részéről a Fizetési Művelet adott helyzetben ésszerűen
elvárható összegének megítélése során az Üzletfél, mint Fizető Fél korábbi Fizetési Műveleteit,
továbbá az Üzletféllel kötött Szerződésben foglaltakat és a Fizetési Művelet körülményeit kell
figyelembe vennie.
3.10.4 Az Üzletfél nem jogosult a visszatérítésre, ha a Fizetési Művelet jóváhagyását közvetlenül a
Banknak adta meg és a jövőbeni Fizetési Műveletre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségét a
Szerződésben meghatározott módon a Bank vagy a Kedvezményezett a fizetési megbízás
teljesítésének esedékességét megelőző 28 nappal a Fizető fél rendelkezésére bocsátotta vagy
számára elérhetővé tette.
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3.10.5 Amennyiben az Üzletfél él visszatérítési jogával, és a tőle beszedett összeg vonatkozásában
visszatérítési igényt kíván előterjeszteni a Bankban, akkor az alábbi dokumentumokat kell az
Üzletfélnek írásban benyújtott visszatérítési igényéhez mellékelnie:
(a)
A Bank által az Üzletfél rendelkezésére bocsátott és az Üzletfél által megfelelően kitöltött és
kézjeggyel történő aláírással aláírt igénylőlap;
(b)
a visszatérítési igény benyújtását megelőző, a beszedő fél, mint Kedvezményezett által az
Üzletfélnek megküldött 3 havi számlát és/vagy biztosítást, illetve hitel vagy lízing esetében a legutolsó
díjközlő levelet;
(c)
csoportos beszedési megbízás teljesítése esetén a Bank által rendelkezésre bocsátott minta
szerinti, szolgáltatói nyilatkozat a hibásan beszedett összeg elismeréséről.
3.10.6 A Bank az Üzletfél, mint Fizető Fél visszatérítésre vonatkozó igényének benyújtásától (ideértve
az összes Bank által igényelt dokumentum benyújtását) számított 10 Banki Napon belül a Fizetési
Művelet összegét visszatéríti vagy az igényt indokolással ellátva elutasítja. Amennyiben a Bank úgy
dönt a rendelkezésére álló információk alapján, hogy az Üzletfél, mint Fizető Fél visszatérítési igényét
elutasítja, akkor egyidejűleg tájékoztatni fogja az Üzletfelet a jogvita peren kívüli elintézésére
rendelkezésére álló – a LÜSZ-ben meghatározott fórumokról.
3.11

Fizetési Műveletek helyesbítése

3.11.1 A Bankszámla-tulajdonos a fizetési megbízás teljesítését követően haladéktalanul, de legfeljebb
a Fizetési Művelet teljesítését követő tizenharmadik hónapnak a fizetési számla megterhelésének
napjával megegyező napjáig kezdeményezheti a jóvá nem hagyott, vagy a jóváhagyott, de hibásan
teljesített Fizetési Művelet helyesbítését. Ha a lejárat hónapjában nincs a terhelés napjának megfelelő
naptári nap, akkor a határidő lejárta a hónap utolsó napja.
3.11.2 Amennyiben a Bank egyetért azzal, hogy jóvá nem hagyott vagy jóváhagyott, de hibásan
teljesített Fizetési Művelet történt, haladéktalanul eleget tesz a helyesbítés iránti kérelemnek.
3.11.3 A jóvá nem hagyott, vagy a jóváhagyott, de hibásan teljesített Fizetési Művelet helyesbítése
iránti -Fizető fél általi- kérelem esetén a Bank köteles bizonyítani – adott esetben a hitelesítés által –,
hogy a kifogásolt Fizetési Műveletet a Bankszámla-tulajdonos, mint Fizető Fél jóváhagyta, a Fizetési
Művelet megfelelően került rögzítésre, és a teljesítést a Bank által nyújtott szolgáltatás műszaki hibája
vagy üzemzavara nem akadályozta. Ha a helyesbítés iránti kérelemmel érintett fizetési művelet
kezdeményezése fizetés-kezdeményezési szolgáltatás igénybevételével történt, a fizetéskezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy - a saját
felelősségi körén belül - a fizetési művelet hitelesítése és pontos rögzítése megtörtént, valamint
teljesítését az általa nyújtott pénzforgalmi szolgáltatás műszaki hibája vagy üzemzavara nem
akadályozta.
3.11.4 Ha a Bank haladéktalanul, de legkésőbb az ezt követő munkanap végéig köteles megtéríteni a
Bankszámla-tulajdonos, mint Fizető Fél részére a jóvá nem hagyott Fizetési Művelet összegét és a
Bankszámla tekintetében a megterhelés előtti állapotot helyreállítani, azzal, hogy a jóváírás értéknapja
nem lehet későbbi, mint az a nap, amikor a jóvá nem hagyott fizetési művelet teljesítése megtörtént. A
Bankot ez a kötelezettség abban az esetben is terheli, ha a fizetési műveletet a fizetéskezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatón keresztül kezdeményezték. A Bankot
nem terheli az előzőekben meghatározott kötelezettség, ha az adott helyzetben észszerű okból az
Üzletfél csalására gyanakszik, és ezen okról írásban tájékoztatja a Felügyeletet. További pénzügyi
kártérítést a Ptk. alapján lehet megállapítani.
3.12

Felelősség a Fizetési Művelet hibás vagy késedelmes teljesítéséért
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3.12.1 Ha a Fizetési Műveletet közvetlenül a Fizető Fél kezdeményezte, a Fizetési Művelet hibás
teljesítéséért a Bank felel, kivéve, ha bizonyítja, hogy a Fizetési Művelet összege a Kedvezményezett
pénzforgalmi szolgáltatójához beérkezett. A Bank - felelősségének fennállása esetén – a Bankszámlatulajdonos részére haladéktalanul visszatéríti a nem teljesített vagy hibásan teljesített Fizetési Művelet
összegét, és Bankszámláját olyan állapotba hozza, mintha a hibásan teljesített Fizetési Műveletre
nem került volna sor. A Fizető Fél fizetési számláján a jóváírás értéknapja nem lehet későbbi, mint az
összeggel való megterhelés dátuma.
3.12.2 Ha az Üzletfél, mint kedvezményezett javára érkező fizetési művelet összege a Bankhoz
beérkezett, a fizetési művelet hibás teljesítésért a Bank felel. A Bank - felelősségének fennállása
esetén – a fizetési művelet összegét haladéktalanul a Bankszámla-tulajdonos rendelkezésére
bocsátja és a Bankszámla-tulajdonos számláján jóváírja. A kedvezményezett fizetési számláján
történő jóváírás értéknapja nem lehet későbbi, mint az a nap, amely a hibátlan teljesítés esetén lett
volna. Ha a fizetési művelet teljesítése késedelmesen történik, a kedvezményezett pénzforgalmi
szolgáltatója - a fizető fél nevében eljáró pénzforgalmi szolgáltató kérésére - biztosítja, hogy a fizetési
művelet összegének a kedvezményezett fizetési számláján történő jóváírás értéknapja ne legyen
későbbi, mint az a nap, amely a hibátlan teljesítés esetén lett volna.
3.12.3 A Fizető Fél Bankszámla-tulajdonos kérésére a Bank – a Fizetési Művelet nem teljesítéséért
vagy hibás teljesítéséért való felelősség kérdésétől függetlenül – köteles a nem teljesített vagy
hibásan teljesített Fizetési Műveletet az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett
nyomon követni, és a nyomon követés eredményéről a Bankszámla-tulajdonost tájékoztatja.
3.12.4 Ha a Fizetési Műveletet a Bankszámla-tulajdonos, mint Kedvezményezett kezdeményezte,
vagy rajta keresztül kezdeményezték, a fizetési megbízás a Fizető Fél pénzforgalmi szolgáltatójához
való továbbításáért a Bank felel. A fizetési megbízás késedelmes továbbítása esetén a Bank
biztosítja, hogy a kedvezményezett fizetési számláján a fizetési művelet összege jóváírásának
értéknapja ne legyen későbbi, mint az a nap, amely a hibátlan teljesítés esetén lett volna. A Fizetési
Műveletnek a jogszabály szerinti teljesítéséért a Bankszámla-tulajdonos, mint Kedvezményezett felé a
Bank felel. Felelősségének fennállása esetén haladéktalanul köteles biztosítani, hogy a Bankszámlatulajdonos Bankszámláján jóváírt Fizetési Művelet összege a Bankszámla-tulajdonos rendelkezésére
álljon. Ebben az esetben a kedvezményezett fizetési számláján történő jóváírás értéknapja nem lehet
későbbi, mint az a nap, amely a hibátlan teljesítés esetén lett volna.
3.12.5 Ha a Fizetési Műveletet a Kedvezményezett kezdeményezte, vagy rajta keresztül
kezdeményezték a Bank, mint a Fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a Fizetési Művelet hibás
teljesítéséért a Bank felel. A Bank - felelősségének fennállása esetén – a Bankszámla-tulajdonos
részére haladéktalanul visszatéríti a nem teljesített vagy hibásan teljesített Fizetési Művelet összegét,
és Bankszámláját olyan állapotba hozza, mintha a hibásan teljesített Fizetési Műveletre nem került
volna sor. A Fizető Fél fizetési számláján a jóváírás értéknapja nem lehet későbbi, mint az összeggel
való megterhelés dátuma. A Bankot, mint a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatóját nem terheli az előző
kötelezettség, ha bizonyítja, hogy a fizetési művelet összege a kedvezményezett pénzforgalmi
szolgáltatójához beérkezett, még abban az esetben sem, ha a fizetési művelet teljesítésére
késedelmesen került sor. Ebben az esetben a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója biztosítja,
hogy a kedvezményezett fizetési számláján a fizetési művelet összege jóváírásának az értéknapja ne
legyen későbbi, mint az a nap, amely a hibátlan teljesítés esetén lett volna.
3.12.6 A fenti szakaszok rendelkezései csak akkor alkalmazandók, ha a Kedvezményezett
pénzforgalmi szolgáltatójának székhelye EGT-állam területén található.
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FIZETÉSI MŰVELETEK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

4.
4.1

A Bankban a Fizetési Művelet során alkalmazható fizetési módok a készpénzfizetés, a
Bankszámlák közötti fizetés és a Bankszámlához kötődő készpénzfizetés, ezen belül:

4.1.1 Bankszámlák közötti fizetési módok különösen:
(a)

az Átutalás

(i)

eseti (egyszeri) Átutalás

(ii)

rendszeres (állandó) Átutalás

(iii)

Értéknapos Átutalás

(iv)

csoportos Átutalás

(v)

hatósági Átutalás

(vi)

Átutalási végzés szerinti Átutalás

(vii)

MoneySend, Fast Fund, Original Credit Tranzakció
(viii) Azonnali átutalás

(b)

a Beszedés

(c)

a Fizető Fél által a Kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés

(d)

az okmányos meghitelezés (akkreditív)

4.1.2 Bankszámlához kötődő készpénzfizetési módok különösen:
(a)

a készpénzfizetésre szóló csekk kibocsátása és beváltása

(b)

a készpénzbefizetés Bankszámlára

(c)

a készpénzkifizetés Bankszámláról

4.1.3 Fizetési számla nélküli fizetési mód:
(a)

Készpénzátutalás

(b)

kifizetési utalvány pénzforgalmi szolgáltatón keresztül
A fenti fizetési módok részletes szabályait a PFNY szabályozza.

4.2

Átutalás

4.2.1 Az Átutalás általános szabályai
(a)
Az átutalásra szóló fizetési megbízással (átutalási megbízás) a Bankszámla-tulajdonos, mint
Fizető Fél megbízza a Bankot, hogy Bankszámlája terhére meghatározott összeget utaljon át
(számoljon el) a Kedvezményezett bankszámlája javára. Az átutalási megbízást az Üzletfél, mint
fizető fél a Bankhoz, mint a számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz közvetlenül vagy fizetéskezdeményezési szolgáltatón keresztül nyújtja be. Amennyiben az Üzletfél forint devizanemű
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rendszeres (állandó) átutalási megbízást kíván a Bankba benyújtani, akkor azt az Üzletfél írásban,
személyesen elektronikus aláírópadon keresztül, CIB Internet Bankon és CIB24-en, Magnifica Bankár
igénybevételével, a Magnifica Bankár hangrögzítővel ellátott telefonján keresztül, CIB TPP
csatornán10 adhatja meg. Amennyiben az Üzletfél forinttól eltérő más devizanemű állandó átutalási
megbízást kíván a Bankba benyújtani, akkor azt az Üzletfél kizárólag írásban adhatja meg és
kizárólag írásban vonhatja vissza a Bank bármely Bankfiókjában.
(b)
Szerződés alapján az átutalási megbízás terhelési nap (vagyis Értéknap) feltüntetésével is
benyújtható (halasztott vagy Értéknapos Átutalás), kivéve az Azonnali Átutalási megbízást.
Értéknapos devizaátutalást az Üzletfél BT-n és CIB TPP csatornán11 keresztül nyújthat be.
Amennyiben a terhelési nap a ténylegesen teljesíthetőnél korábbi, vagy a Bank által előírt időszakon
(azaz 1 éven) túli napot tartalmaz, a fizetési megbízás teljesítését a Bank visszautasíthatja.
(c)

Abban az esetben, amennyiben az Üzletfél befektetési ügyfélszámláról
kezdeményez Átutalást, úgy a Bank - a 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 15. §
(2) bekezdésében foglalt rendelkezésnek történő megfelelés céljából - az
Átutalásra vonatkozó megbízás teljesítését jogosult megtagadni, amennyiben az
Üzletfél nyilatkozata nem áll a Bank rendelkezésére arról, hogy az általa megadott,
fizetési megbízásban szereplő kedvezményezetti számla a terhelendő számla
tulajdonosának a saját nevére szóló számla.
(d)
Átutalási megbízás fizetés-kezdeményezési szolgáltatón keresztül is
megadható az Üzletfél részéről.12

4.2.2 A normál elszámolásra és a Napközbeni Elszámolásra vonatkozó főbb szabályok
(a)

Átutalás átvételére és teljesítésére vonatkozó határidőet a Banki Órarend tartalmazza.

(b)
A Napközbeni Elszámolás során a forint Átutalások esetében a fenti (a) szakaszban foglaltaktól
eltérően a Bank biztosítja, hogy a Fizetési Művelet összege a Kedvezményezett pénzforgalmi
szolgáltatójának a számláján legkésőbb a fizetési megbízás a jelen Különös Üzletszabályzat és a
Banki Órarend szerinti átvételét követő négy órán belül jóváírásra kerüljön, ha:
(i)
a fizetési megbízás a jelen Különös Üzletszabályzat által meghatározott Átutalás teljesítésére
szól, ide nem értve az Azonnali Átutalást, a hatósági átutalást és az átutalási végzés alapján történő
Átutalást;
(ii)
a fizetési megbízást a Fizető Fél Üzletfél nem papír alapon nyújtja be (hanem például – de nem
kizárólag - CIB Internet Bank, CIB Bank Online, CIB Bank Mobilalkalmazás, CIB Házibank, SWIFT,
illetve CIB TPP csatorna13 igénybevétele vagy CIB24 útján); és
(iii)
a Fizető Fél Üzletfél bankja a fizetési megbízást elszámoló belföldi fizetési rendszer (azaz a
GIRO Elszámolásforgalmi Zrt.) közvetlen tagja
(iv)

és konverziót nem igényel az Átutalás teljesítése.

4.2.3 A normál elszámolásra és a Napközbeni Elszámolásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket
különösen a PFNY és a Pft. tartalmazza.

10
11

12
13

A TPP csatorna vonatkozásában a hatálybalépés napja: 2019.10.15.
A TPP csatorna vonatkozásában a hatálybalépés napja: 2019.10.15.
A TPP csatorna vonatkozásában a hatálybalépés napja: 2019.10.15.
A TPP csatorna vonatkozásában a hatálybalépés napja: 2019.10.15.
- 213 -

4.2.4 Csoportos Átutalás
(a)
Csoportos Átutalás esetén a Bankszámla-tulajdonos, mint Fizető Fél a Bankkal a
Keretszerződésben foglalt helyen és meghatározott módon az azonos jogcímű, különböző
Kedvezményezettek javára szóló átutalási megbízásokat kötegelve, csoportos formában is
benyújthatja. Ennek keretében megbízza a Bankot azzal, hogy a Bank a csoportos átutalási
megbízásban megadott napon, a csoportos Átutalásra beállítandó Bankszámláját a csoportos
átutalási megbízásban megadott összeggel terhelje meg és - a GIRO-n keresztül - a megbízási
jegyzékben tételesen felsorolt Kedvezményezettek fizetési számlája(i) javára, a felsorolásban
részletezett pénzösszegekkel Átutalást kezdeményezzen. Ha a Kedvezményezettek pénzforgalmi
szolgáltatója a Bank, akkor a megbízás arra vonatkozik, hogy a Bank a csoportos átutalási megbízást
belső Átutalásként teljesítse .A csoportos átutalási megbízás nemteljesítéséről (jóváírásának
meghiúsulásáról) és annak okáról a Kedvezményezett fizetési számláját vezető pénzforgalmi
szolgáltató a Bankot értesíti. A Bank ezeket az értesítéseket (nem teljesített megbízásokat)
elektronikus módon továbbítja az Üzletfél részére.
(b)
A csoportos átutalási megbízás kizárólag forint devizanemben nyújtható be, értékhatárra való
tekintet nélkül. A csoportos átutalási megbízások benyújtása, valamint a kapcsolódó adatcserék a
Business Terminál és Inbiz csatorna rendszerén keresztül végezhetőek.
(c)
A csoportos átutalási megbízásokat a PFNY-ben előírt MSZ16283-1:2001 szabvány szerinti
adattartalommal, kötegelve kell eljuttatni a Bankba. Az átutalási megbízást az átutaló Üzletfélnek
egyedi azonosítóval kell ellátnia.
(d)
A Bank a jelen Különös Üzletszabályzat rendelkezései szerint teljesíti az Értéknapos csoportos
átutalási megbízást, feltéve, hogy a megadott terhelés napja a benyújtás napjától számolva 15 naptári
napnál nem későbbi Banki Nap.
(e)
Részteljesítés nem lehetséges. Abban az esetben, ha a könyvelések alapján nincs elegendő
összeg az átutaló Üzletfél Bankszámláján, akkor a teljes köteg visszautasításra kerül. Ha a csoportos
átutalási megbízás elfogadásra került, annak fedezetét a Bank az átutaló Üzletfél Bankszámláján
blokkolja a teljesítésig (és egyidejűleg a csoportos átutalást az Értéknapra lekönyveli).
(f)
A Bank a befogadott csoportos átutalási megbízás köteget ellenőrzi. A formai vagy tartalmi
okból hibás vagy fedezet nélküli köteget a benyújtás napján visszaküldi. Ha a Soft Business
Terminálon és Üzleti terminálon befogadott köteg hibás tételeket tartalmaz, a Bank az Üzletfél
rendelkezése alapján a teljes köteget, vagy a kötegben szereplő hibás tételeket utasítja vissza A
rendben lévőket a megadott Értéknapon a jelen Különös Üzletszabályzatban rögzítettek szerint
továbbítja a jogosultak pénzforgalmi szolgáltató(i) felé a GIRO-n keresztül, (illetve ha mind a Fizető
Fél, mind a Kedvezményezett a Banknál vezet Bankszámlát, azonnal teljesíti a Bank a Tranzakciót az
esedékesség napján),. A csoportos átutalási megbízás formai, tartalmi, érvényességi szempontból
ellenőrzött állományáról a Bank a Fizető Fél részére értesítést küld (státuszjelentés), amely
tartalmazza az elfogadás tényét, illetve visszautasítás esetén a hiba okát.
(g)
A Szolgáltatás lényeges jellemzői: Az Üzletfél által kezdeményezett csoportos átutalási
megbízást a Bank a maga által vezetett kedvezményezetti számlán jóváírja vagy a GIRO által
üzemeltetett bankközi klíring rendszeren keresztül továbbítja a Kedvezményezett pénzforgalmi
szolgáltatójához. A Fizető Fél Bankszámláján a terhelés egy összegben jelenik meg. A csoportos
átutalási megbízásra a Napközbeni elszámolásra vonatkozó rendelkezések az irányadóak.
(h)
A fizetési megbízás teljesítéséhez szükséges kötelező adatok, egyedi azonosítók: Terhelendő
számla pénzforgalmi jelzőszáma, Fizető Fél neve, Átutalás Értéknapja, Átutalás jogcíme,
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átutalásonként: az átutalandó összeg, Átutalás devizaneme - mindig magyar forint, kedvezményezett
számla pénzforgalmi jelzőszáma, Kedvezményezett neve, ügyfél-azonosító.
4.2.5 Deviza és Külföldre történő Forint Átutalás
(a)
A Bank a deviza- és külföldre történő forint fizetésekkel kapcsolatos feladatai ellátása során
kizárólag Üzletfeleivel és az adott ügyletbe bevont pénzforgalmi szolgáltatókkal tart kapcsolatot.
(b)
A Bank fenntartja magának a jogot, hogy minden deviza-, és külföldre történő forint fizetési
ügylet során levelező bankjai közül az általa megfelelőnek ítélt pénzforgalmi szolgáltatókat (banki
partnereket) választhassa ki. Deviza Átutalás esetén a Bank a fedezethiányos megbízásra részfizetést
nem teljesít. Amennyiben egy kimenő deviza Átutalás összege visszautalásra kerül, a Bank a
visszautalásra került összeget azon a Bankszámlán írja jóvá, amelyet a visszautalásra vonatkozó
fizetési megbízásban kedvezményezetti számlaként jelöltek meg ennek hiányában pedig azon a
Bankszámlán írja jóvá, amely a visszautalással érintett fizetési megbízásban terhelendő
Bankszámlaként volt megjelölve.
(c)
A jelen szakasz (Deviza és Külföldre történő Forint Átutalás) által meghatározott fizetési módra
nem irányadóak a Napközbeni Elszámolásra vonatkozó rendelkezések.
(d)

Bankon belüli deviza Átutalás/Átvezetés
A Szolgáltatás lényeges jellemzői: Az Üzletfél által kezdeményezett másik Üzletfél
javára szóló vagy az Üzletfél saját számlái közötti átutalásra szóló deviza
megbízás végrehajtása során a Bank a Fizető Fél Bankszámláját megterheli és a
Kedvezményezett fél Bankszámláját jóváírja.

(e)

Bankon kívüli Deviza Átutalás és Nemzetközi Forint Átutalás
A Szolgáltatás lényeges jellemzői: Az Üzletfél által kezdeményezett Átutalási
megbízást a Bank a rendelkezésére álló, általa szerződött és ügyfelei számára
biztosított elszámolási mechanizmusokon keresztül, az azoknál érvényes
szerződéses és/vagy általános üzletszabályzatoknak megfelelő feltételek
figyelembe vételével továbbítja a Kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához.
SEPA Átutalás (SEPA Credit Transfer) lényeges jellemzői: automatikusan
lebonyolódó elektronikus Átutalás, devizaneme kizárólag EUR, teljesítési
határideje: maximum 1 Banki Nap (konverzió nélkül), az Üzletfél (küldő, fogadó) a
saját bankja által felszámított jutalékot, költséget köteles megfizetni, a fizetési
megbízás teljes összege (levonás nélkül) jóváírásra kerül a Kedvezményezett
számláján, a SEPA átutalási megbízásnak nincs értékhatára, A SEPA átutalási
megbízás feltétele, hogy a Fizető Fél (indító fél) és a Kedvezményezett bankja
egyaránt tagja legyen a EU-s klíringrendszernek, a megbízónak és a
Kedvezményezettnek SEPA-államban kell lennie, a kedvezményezett bankjának
alkalmasnak kell lennie a SEPA Átutalás fogadására, kötelező a Kedvezményezett
számlaszámát IBAN formátumban megadni, és nem kérhető a SEPA Átutalás T
(Értéknapos) napos teljesítése. Egyéb T (Értéknapos) napos EGT-n belüli EUR
átutalás teljesítése Elektronikus Szolgáltatás útján kérhető, amely megbízás
teljesülésének feltétele, hogy a Kedvezményezett bankja tagja a Target
elszámolási rendszernek.
Egyéb EGT-n belüli EUR Átutalási Megbízás (Target) jellemzői: Az EGT övezeten
belüli EUR átutalás a SEPA elszámolási rendszeren kívül a Target elszámolási
rendszeren keresztül teljesíthető, T napos teljesítéssel. A megbízás során a
következő adatokat szükséges megadni: Teljesítés/Utalás megbízás devizaneme
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(EUR) (három karakteres ISO kóddal); Összeg (összeg devizaneme (EUR) (három
karakteres ISO kóddal); terhelendő számlaszám; Fizető Fél neve;
Kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának 8, vagy 11 karakteres BIC
(SWIFT) kódja; Kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának neve, címe;
Kedvezményezett számlaszáma, IBAN (International Bank Account Number)
formátumban, (amennyiben a Kedvezményezett országában IBAN számlaszám
formátum létezik); Kedvezményezett neve, címe
(f)
A fizetési megbízás teljesítéséhez szükséges adatok, egyedi azonosítók megadásának különös
szabályai
(i)
A deviza átutalási megbízásokban (ideértve a SEPA, illetve Target átutalási megbízást is) az
Üzletfélnek legalább a formanyomtatványokon illetve az elektronikus banki rendszeren megadott
megbízási maszkon az arra szolgáló mezőkben kötelezően feltüntetendő adatokat kell megadnia,
vagy kiválasztania.
(ii)
Különösen (kivéve SEPA, illetve Target átutalási megbízás): Teljesítés/Utalás megbízás
devizaneme (három karakteres ISO kóddal); Összeg (összeg devizaneme (három karakteres ISO
kóddal); Terhelendő számlaszám; Fizető Fél neve; Kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának 8,
vagy 11 karakteres BIC (SWIFT) kódja; Kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának neve, címe;
Kedvezményezett számlaszáma, IBAN (International Bank Account Number) formátumban,
(amennyiben a Kedvezményezett országában IBAN számlaszám formátum létezik); Kedvezményezett
neve, címe.
(iii)
Az Üzletfél a SEPA átutalási megbízás megadásához a következő adatelemeket köteles
megadni: Teljesítés/Utalás megbízás devizaneme (három karakteres ISO kóddal); Összeg (összeg
devizaneme (három karakteres ISO kóddal); Terhelendő számlaszám; Fizető Fél neve;
Kedvezményezett számlaszáma IBAN (International Bank Account Number) formátumban (az IBAN a
fizetési számla nemzetközi azonosító száma, amely egyértelműen azonosít egy adott fizetési számlát
egy tagállamban, és amelynek elemeit a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) határozza meg),
Kedvezményezett neve, címe.
(iv) Devizautalás (kivéve SEPA Átutalási megbízás) esetén: Ha a Kedvezményezett pénzforgalmi
szolgáltatójának nincs BIC (SWIFT) kódja, a megbízás megfelelő mezőjében az adott országban
szokásos „Bankazonosító” is feltüntethető. Ez esetben ezt a bankazonosítót a SWIFT sztenderdeknek
megfelelően kell kitölteni.
(v)
Devizautalás esetében a 3.8.10. a) alpontjában meghatározottakkal ellentétben az előzetesen
beérkező SWIFT üzenet (MT103) rendelkezésre állását tekinti a Bank irányadónak a haladéktalan
jóváírás kezdő időpontját illetően.

4.2.6 Rendszeres (állandó) Átutalás
Rendszeres (állandó) átutalási megbízással a Bankszámla-tulajdonos, mint Fizető Fél
meghatározott összegnek meghatározott időpontokban ismétlődően történő Átutalására
ad megbízást a Banknak. A rendszeres (állandó) átutalási megbízás ismétlődésének
gyakoriságát a megbízás benyújtásakor az Üzletfél határozza meg, amely lehet napi,
heti, kétheti, havi, negyedéves, féléves és éves. A rendszeres (állandó) átutalási
megbízást a Bank mindaddig teljesíti, amíg azt a Bankszámla-tulajdonos vissza nem
vonja vagy a megbízásban megjelölt utolsó teljesítési időpont el nem telt.
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A Bank 2016. június 30. napját megelőzően megadott bankon belüli állandó átutalási
megbízást jogosult az Üzletfél előzetes értesítése mellett törölni, abban az esetben, ha
a megbízás kedvezményezetti számlája megszűnt. A Bank az előzetes értesítésben
tájékoztatja Üzletfelét, hogy amennyiben az értesítés kézhezvételét követő 30 napon
belül nem jelzi a törléssel ellentétes szándékát, a megszűnt kedvezményezetti számlára
vonatkozó átutalási megbízás törlésére kerül sor. A 2016. június 30. napját követően
megadott bankon belüli állandó átutalási megbízás törlésére akkor kerül sor, ha a Bank
a kedvezményezetti számla megszűnését észleli. A Bank a megbízás törlésével
egyidejűleg erről értesíti Üzletfelét
4.2.7 Hatósági átutalás és az átutalási végzés
(a)
A bírósági végrehajtási eljárásban, valamint a közigazgatási végrehajtási és adóvégrehajtási
eljárásban a hatósági átutalási megbízás adására vagy átutalási végzés meghozatalára jogosult a
banknál kezelt, adós rendelkezése alatt álló összeg végrehajtás alá vonása iránt hatósági átutalási
megbízással intézkedik vagy ennek érdekében hatósági végzést hoz, így a pénzkövetelést a hatósági
átutalásban vagy átutalási végzésben foglaltak szerint kell teljesíteni.
(b)
A hatósági átutalási megbízás esetén a Fizető Fél pénzforgalmi szolgáltatója a Fizető Fél
fizetési számlája terhére meghatározott pénzösszeget utal át a hatósági átutalási megbízás adója által
meghatározott fizetési számlára.
(c)
A hatósági átutalási megbízás benyújtására való jogosultságot az Üzletfél köteles a Bank felé
igazolni. Amennyiben a Bankszámla-tulajdonos Üzletfél hatósági átutalási megbízás adására jogosult,
a hatósági átutalást a Bankon keresztül is kezdeményezheti. A Bank köteles azt továbbítani a
hatósági átutalásban feltüntetett Fizető Fél pénzforgalmi szolgáltatója részére.
(d)
A hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján történő Átutalás esetén a Bankszámlatulajdonos, mint Fizető Fél nem gyakorolhatja a helyesbítéshez való jogot.
(e)
A hatósági átutalási megbízás átvételét sem a Fizető Fél, sem a hatósági átutalás
kezdeményezésére jogosult pénzforgalmi szolgáltatója nem tagadhatja meg.
(f)
A pénzügyi fedezet hiánya miatt részben vagy egészben nem teljesíthető, hatósági átutalást és
átutalási végzés alapján teljesített Átutalást a Kedvezményezett azonnali visszaküldést kérő
rendelkezése hiányában a teljesítéshez szükséges fedezet biztosításáig – legfeljebb azonban
harmincöt napig – a Bank sorba állítja. A teljesítés sorrendjét az átvétel időpontja határozza meg.
(g)
A hatósági átutalási megbízásban vagy az átutalási végzésben foglaltak szerint teljesítendő
pénzkövetelések esetén a jelen Különös Üzletszabályzatban meghatározottakon túl a PFNY határoz
meg rendelkezéseket.
(h)
A jelen szakaszban (Hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés) meghatározott fizetési
módra nem vonatkoznak a Napközbeni Elszámolást szabályozó rendelkezések.
(i)

Mentes rész természetes személyek tekintetében

(i)
A megbízás, illetve végzés Bank általi befogadásakor a Bank a mindenkor hatályos
jogszabályok szerint megállapítja, és természetes személy Üzletfelekként elkülönítetten nyilvántartja a
természetes személyt megillető végrehajtás alól mentes pénzösszeg mértékét, valamint a megbízás
vagy végzés alapján teljesítendő összeg mértékét. Abban az esetben, ha a megbízás vagy végzés
Bank általi befogadásának és fedezet hiánya miatti sorbaállításának naptári hónapjában, de még a
sorbaállítás időtartama alatt a Bankszámlára jóváírás érkezik, úgy a Bank ismételten kiszámítja a
természetes személyt megillető végrehajtás alól mentes pénzösszeg mértékét és biztosítja annak
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természetes személy Üzletfelenként elkülönített nyilvántartását, valamint megállapítja a megbízás
vagy végzés teljesítésére fordítandó összeget. A Bank a fent hivatkozott sorba-állítás naptári
hónapjának utolsó Banki Napján az Üzletfelet megillető végrehajtás alól mentes összeg számítását
újraindítja, és a befogadás, illetve a sorba-állítás naptári hónapjában meghatározott mentes összeget
továbbra is az Üzletfél rendelkezésére tartja.
(ii)
Amennyiben a fedezet hiánya miatt sorbanálló megbízás vagy végzés sorbanállása alatt újabb
megbízás vagy végzés érkezik a Bankszámla ellen, úgy ezen megbízást vagy végzést a Bank
sorbaállítja a fedezet (részbeni) rendelkezésre állásáig vagy a jogszabályban meghatározott
sorbaállítási időtartamig. Amennyiben a fedezet hiánya miatt sorbanálló megbízás vagy végzés
jogszabályban meghatározott sorbaállításának ideje eredménytelenül telt el, vagy a sorbanálló
megbízás vagy végzés részben vagy teljes egészében teljesült, úgy az ezen megbízás vagy végzés
sorbaállítása alatt érkező sorbanálló hatósági átutalási megbízás vagy átutalási végzés kezelése
során, a Bank az adott naptári hónapban megállapított és a Fogyasztót megillető végrehajtás alól
mentes pénzösszeget továbbra is elkülönítetten kezeli. Abban ez esetben, ha ezen utóbb befogadott
megbízás vagy végzés Bank általi befogadásának és fedezet hiánya miatti sorban állításának naptári
hónapjában a Bankszámlára jóváírás érkezik, úgy a Bank a fenti (i) szakasz rendelkezései szerint jár
el.
(iii)
Abban az esetben, ha a Banknál a megbízás vagy végzés Visszavonását kezdeményezi annak
benyújtója, úgy a Bank, a Bankszámlára érkező jóváírásokat az Üzletfél neve alatt, a megbízás vagy
végzés hátralék-összege erejéig, elkülönítetten kezelt, zárolt számlán tartja nyilván, a megbízás vagy
végzés Visszavonásáról szóló hiteles dokumentum Bank általi átvételéig. Ha a Visszavonás hitelt
érdemlő módon megtörtént, úgy az elkülönítetten kezelt, nyilvántartott jóváírásokat a Bank az
esetlegesen fedezethiány miatt sorban álló további megbízás vagy végzés teljesítésére fordítja.
Amennyiben a megbízás vagy végzés Bank általi befogadásának és fedezet hiánya miatti sorba
állításának naptári hónapjában a Bankszámlára jóváírás érkezik, úgy a Bank a fenti (i) szakasz
rendelkezései szerint jár el.
(iv) Abban az esetben, ha a fedezethiány miatt sorbanálló megbízás vagy végzés jogszabályban
meghatározott sorbaállításának időtartama eredménytelenül eltelt, vagy a sorbanálló megbízás vagy
végzés részben vagy teljes egészében teljesült, vagy a sorbanálló megbízást vagy végzést annak
benyújtója visszavonta, a Bankszámla ellen benyújtott újabb megbízás vagy végzés esetén, a Bank a
fenti (i) illetve (iii) szakaszok szerint jár el.
(v)
Amennyiben a megbízás vagy végzés teljesítése során a Banknak forinttól eltérő devizanemű,
az Üzletfelet megillető számlakövetelést kell figyelembe vennie, vagy a fedezethiány miatt sorbanálló
megbízás vagy végzés sorbanállása ideje alatt, forinttól eltérő devizanemű jóváírás érkezik a
Bankszámla javára, úgy a Bank a végrehajtás alól mentes rész kiszámítása során a megbízás vagy
végzés Bank általi befogadásának vagy a jóváírás Bank általi elvégzésének időpillanatában érvényes,
a Bank által meghirdetett pénztári devizavételi árfolyamot alkalmazza. A végrehajtás alól mentes rész
forint devizanemben történő kiszámításával egy időben, a Bank ugyanezen árfolyamot alkalmazza a
végrehajtás alól mentes rész devizában történő megállapítása esetében is. Az Üzletfelet megillető
jóváírás és a forinttól eltérő devizanemben meghatározott végrehajtás alóli mentes rész különbözete a
megbízás vagy végzés teljesítése során figyelembe veendő összeg. A forinttól eltérő devizanemű
végrehajtás alól mentes rész Üzletfél általi készpénzfelvételét, a Bank a készpénzfelvétel
időpontjában érvényes, a Bank által meghirdetett pénztári devizavételi árfolyamon biztosítja.
(vi) Ellenkező Szerződéses rendelkezés hiányában a Bank a végrehajtás alól mentes résznek
kizárólag pénztári kifizetését biztosítja.
4.2.8 Feltételes Átutalás
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(a)
A Feltételes Átutalás során a Bank az Üzletfél, mint vevő és az eladó jogviszonyában a
pénzügyi bonyolításon kívül nem vesz részt. A Feltételes Átutalás kizárólag a Bank által a Kondíciós
Listában felsorolt Elektronikus Szolgáltatás útján és a CIB24-en keresztül vehető igénybe a jelen
Különös Üzletszabályzatban meghatározott feltételekkel. A Feltételes Átutalás a Bank részére adott
olyan megbízás, mely során a Kondíciós Listában meghatározott eladó(k) javára, meghatározott
termék(ek) vagy szolgáltatás(ok) (továbbiakban: termék) megvásárlása céljából a termék ellenértékét
átutalja azzal, hogy az ilyen átutalás az eladó visszaigazolásával teljesül. A Feltételes Átutalással
igénybe vehető termékek körét a Kondíciós Lista tartalmazza.
(b)
A Feltételes Átutalást az Üzletfél kezdeményezi oly módon, hogy a Bank által a Kondíciós
Listában felsorolt Elektronikus Szolgáltatás útján vagy CIB24-en keresztül vételi szándékával felkeresi
az eladót. A Feltételes Átutalás összege kizárólag az eladó üzletszabályzatában előre meghatározott
termékek értékének megfelelő fix összeg lehet. Feltételes Átutalás kizárólag az Üzletfél forint
Bankszámlája terhére kezdeményezhető. A Bank az Üzletfél forint Bankszámláján fedezetvizsgálatot
végez, melynek eredményéről tájékoztatja az eladót. Sikeres teljesítésig a Feltételes Átutalás összege
zárolásra kerül. A megkeresésre az eladó visszajelez, és visszaigazolást küld az eladás
megtörténtéről. Ezen visszaigazolás alapján a vételi ajánlatot elfogadottnak tekintik az adásvételben
érintett felek, és a Bank a vételárat az eladó javára átutalja. Amennyiben az eladó visszajelzésében a
tranzakciót elutasítja, úgy az Átutalást a Bank nem teljesíti, és a Zárolt Összeget feloldja. A
visszautasított tranzakciók miatt a Feltételes Átutalás nem teljesítéséből eredő károkért a Bank nem
vállal felelősséget.
(c)
A jelen szakaszban (Feltételes Átutalás) meghatározott fizetési módra nem vonatkoznak a
Napközbeni Elszámolásra vonatkozó rendelkezések.
(d)
A Bank kizárólag az eladó visszaigazolását követően - mely visszaigazolás után a Feltételes
Átutalás már nem vonható vissza - utalja át a megjelölt összeget. Az Üzletfél tudomásul veszi, hogy
az adásvételhez kapcsolódó bizonylatok kiállításáról, valamint az Üzletfélnek postai úton történő
eljuttatásáról az eladó köteles gondoskodni, illetve minőségi, szavatossági kifogásokat minden
esetben az eladóval szemben érvényesíthet. A Bank nem vizsgálja az Üzletfélnek a megvásárlandó
termékre való jogosultságát.
(e)
A Bank lehetőséget biztosít az Üzletfélnek, hogy az adásvételhez kapcsolódó bizonylatok
kiállításához a szükséges adatokat a Bank által a Kondíciós Listában felsorolt Elektronikus
Szolgáltatás útján vagy CIB24-en keresztül megadja az eladó részére, az eladó által megkívánt
formában.
(f)
Technikai probléma esetén előfordulhat, hogy az adásvétel nem jön létre, azonban a Bank a
vevő forint Bankszámláján a Feltételes Átutalással indított, tervezett vásárlás vételárát zárolva tartja.
Ezt az összeget csak az eladóval történő egyeztetést követően - legkésőbb a Feltételes Átutalás
kezdeményezését követő 2. Banki Nap végén - oldja fel a Bank, amennyiben az eladó megerősíti,
hogy az adásvétel nem jött létre.
(g)
Az adásvétellel kapcsolatos információnyújtás, valamint a felmerült problémák kezelése az
eladó ügyfélszolgálatánál történik. Az eladók ügyfélszolgálati kapcsolatait a Bank által közzétett
Kondíciós Lista tartalmazza.
4.2.9 Belföldi forint Átutalás
(a)

Bankon belüli Átutalás/Átvezetés

(i)
A Szolgáltatás lényeges jellemzői: Az Üzletfél által kezdeményezett másik Üzletfél javára szóló
vagy az Üzletfél saját számlái közötti Átutalásra/Átvezetésre szóló –az Azonnali Átutalás feltételeit
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nem teljesítő - forint Átutalási megbízás végrehajtása során a Bank a Fizető Fél Bankszámláját
megterheli és a Kedvezményezett fél Bankszámláját jóváírja.
(ii)
A fizetési megbízás teljesítéséhez szükséges adatok, egyedi azonosítók: terhelendő
Bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma, Fizető Fél neve, átutalandó összeg, Átutalás devizaneme –
mindig magyar forint, Kedvezményezett Bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma, Kedvezményezett
neve.
(iii)
Ha a jogosultak Bankszámlájá(i)t a Bank vezeti, úgy a megbízást belső tételként kezeli és ha a
terhelés napja az aznapi dátum, akkor a megbízásban szereplő összeget aznap jóváírja a jogosult(ak)
Bankszámlájá(i)n.
(b)

GIRO-n keresztüli forint Átutalás

(i)
A Szolgáltatás lényeges jellemzői: Az Üzletfél által kezdeményezett forint átutalási megbízást a
Bank a GIRO-n keresztül továbbítja a Kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához , függetlenül
attól, hogy ez melyik GIRO rendszeren keresztül történik (ideértve az Azonnali átutalásokat is)
(ii)
A fizetési megbízás teljesítéséhez szükséges adatok, egyedi azonosítók: terhelendő
Bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma, Fizető Fél neve, átutalandó összeg, Átutalás devizaneme mindig magyar forint, Kedvezményezett számla pénzforgalmi jelzőszáma és Kedvezményezett neve ,
illetve Azonnali Átutalás esetén
Kedvezményezett számla pénzforgalmi jelzőszáma és
Kedvezményezett neve vagy Kedvezményezett Másodlagos számlaazonosítója.
(c)

VIBER-en keresztüli Átutalás

(i)
A Szolgáltatás lényeges jellemzői: Az Üzletfél által kezdeményezett forint átutalási megbízást a
Bank az MNB által üzemeltetett VIBER rendszeren keresztül továbbítja a Kedvezményezett
pénzforgalmi szolgáltatójához.
(ii)
A fizetési megbízás teljesítéséhez szükséges adatok, egyedi azonosítók: Terhelendő
Bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma, Fizető Fél neve, átutalandó összeg, Átutalás devizaneme mindig magyar forint, Kedvezményezett számla pénzforgalmi jelzőszáma, Kedvezményezett neve.
(iii)
A VIBER-en keresztül az Üzletfél javára beérkező jóváírásokat a Bank a Magyar Nemzeti
Banknál vezetett bankszámláján történt jóváírásról történő tudomásszerzést követően haladéktalanul,
tárgynapi Értéknappal írja jóvá úgy, hogy a beérkezett összeg az Üzletfél tárgynapi átutalási
megbízásaihoz fedezetet biztosítson.
(iv) A Bank az Üzletfél megbízását az Üzletfél kifejezett, erre vonatkozó írásbeli kérelmére VIBERen keresztül teljesíti. A Bank VIBER-en keresztüli teljesítésre kizárólag más VIBER belföldi tagbanknál
bankszámlát vezető Kedvezményezett javára szóló forint megbízást fogad be. A Bank a Kondíciós
Listában meghatározza a megbízások átvételének és teljesítésének időpontjára vonatkozó részletes
szabályokat.
(v)
Az Üzletfél Bankszámláján jóvá nem írható összegek visszaküldésének időpontjára a fizetési
megbízások teljesítésének időpontjára vonatkozó szabályok az irányadók azzal, hogy VIBER esetén a
jóvá nem írható összeget a Bank lehetőség szerint még aznap, de legkésőbb a fogadást követő Banki
Napon a VIBER üzemidejének nyitását követően haladéktalanul küldi vissza az azt indító bank
részére.
(vi) A jelen szakasz (VIBER-en keresztüli Átutalás) által meghatározott fizetési módra nem
irányadóak a Napközbeni Elszámolásra vonatkozó rendelkezések.
4.2.10 MoneySend Tranzakció (jelentése pénzküldési fizetési tranzakció)
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(a) MoneySend Tranzakció: A MasterCard kártyatársaság által bevezetett programok összessége,
mely Bankkártya Tranzakció során lehetőség nyílik pénz küldésére a MasterCard hálózatán
keresztül egy érvényes MasterCard, Maestro, Cirrus típusú/fajtájú Bankkártyához (együtt jelen
pontban a továbbiakban MasterCard Bankkártya) tartozó bankszámláról egy érvényes
MasterCard, Maestro, Cirrus típusú/fajtájú Bankkártyához tartozó bankszámlára.
(b) A Bank biztosítja azt, hogy a MoneySend Tranzakció útján érkező, tranzakciónként 120.000 Ft és
bankkártyánként havonta összesen 10 000 USD értéket meg nem haladó jóváírásokat fogadja,
feldolgozza és jóváírja.

(c) A MoneySend Tranzakció során a Bankszámla felett rendelkezési jogot biztosító érvényes
MasterCard, Maestro, Cirrus típusú/fajtájú Bankkártya száma (Bankkártya alatt értve a betéti és a
hitelkártyát is) alapján a Kártyabirtokos javára szóló tranzakció összegét a Bank annak az
Üzletfélnek a Bankszámláján írja jóvá, mely Bankszámla felett a MoneySend Tranzakcióban
megadott számú, érvényes MasterCard, Maestro, Cirrus típusú/fajtájú Bankkártya rendelkezési
jogot biztosít.
(d) A Bank biztosítja, hogy a MoneySend Tranzakció összegét a Bankszámla-tulajdonos
Bankszámláján, a MoneySend Tranzakció Bank általi befogadást követően haladéktalanul a
Bankszámla-tulajdonos rendelkezésére bocsátja.
(e) Amennyiben a MoneySend Tranzakció devizaneme eltérő a MasterCard Bankkártya
devizaneméről, a Bank a MoneySend Tranzakció összegét az alábbiakban meghatározott
árfolyamon írja jóvá a Bankszámlán. Amennyiben a Bankkártya Maestro, vagy Cirrus, ezekre a
kártyákra is az alábbiakban meghatározottak átváltási szabályok alkalmazandók.
(f) A Bank nem biztosítja azt, hogy az Üzletfél MoneySend Tranzakciót indítson, azaz MoneySend
Tranzakció útján Fizetési műveletet adjon meg a Bankszámlája terhére és így az Üzletfél által
kezdeményezett másik Üzletfél javára szóló vagy az Üzletfél saját javára szóló MoneySend
Tranzakció során a Bank a Fizető fél számláját megterhelje.

(g) Árfolyam átváltási szabályok
MasterCard hitel- és bevásárlókártyák

Tranzakció devizaneme
HUF

Átváltás menete
Nincs konverzió
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USD

A beérkezett USD összeget a Bank a tranzakció napján érvényes
deviza vételi árfolyamán váltja át HUF-ra

EUR

A beérkezett EUR összeget a Bank a tranzakció napján érvényes
deviza vételi árfolyamán váltja át HUF-ra

bármelyik másik, a fenti 3-tól A tranzakció összegét a Bank a tranzakció napján érvényes deviza
eltérő, CIB által jegyzett deviza vételi árfolyamán váltja át HUF-ra

bármelyik másik, a fenti 3-tól
eltérő, CIB által nem jegyzett
deviza

A tranzakció összegét a MasterCard kártyatársaság váltja át HUF-ra

MasterCard HUF alapú debitkártyák

Tranzakció devizaneme
HUF

Átváltás menete
Nincs konverzió

USD

A beérkezett USD összeget a Bank a tranzakció napján érvényes
deviza vételi árfolyamán váltja át HUF-ra

EUR

A beérkezett EUR összeget a Bank a tranzakció napján érvényes
deviza vételi árfolyamán váltja át HUF-ra

bármelyik másik, a fenti 3-tól
eltérő, CIB által jegyzett
deviza

A tranzakció összegét a Bank a tranzakció napján érvényes deviza
vételi árfolyamán váltja át HUF-ra

bármelyik másik, a fenti 3-tól
eltérő, CIB által nem jegyzett
deviza

A tranzakció összegét a MasterCard kártyatársaság váltja át HUF-ra

MasterCard EUR alapú debitkártyák

Tranzakció devizaneme

Átváltás menete

HUF

A beérkezett HUF összeget a Bank a tranzakció napján érvényes
deviza eladási árfolyamán váltja át EUR-ra

USD
EUR

A beérkezett USD összeget a Bank a tranzakció napján érvényes
deviza vételi árfolyamán átváltja HUF-ra, majd deviza eladási
árfolyamon EUR-ra
Nincs konverzió

bármelyik másik, a fenti 3-tól
eltérő, CIB által jegyzett
deviza

A tranzakció összegét a Bank a tranzakció napján érvényes deviza
vételi árfolyamán átváltja HUF-ra, majd deviza eladási árfolyamon
EUR-ra
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bármelyik másik, a fenti 3-tól A tranzakció összegét a MasterCard kártyatársaság átváltja HUF-ra,
eltérő, CIB által nem jegyzett majd a HUF összeget a Bank a tranzakció napján érvényes deviza
deviza
eladási árfolyamán váltja át EUR-ra
MasterCard USD alapú debitkártyák

Tranzakció devizaneme

Átváltás menete

HUF
USD

A beérkezett HUF összeget a Bank a tranzakció napján érvényes
deviza eladási árfolyamán váltja át USD-re
Nincs konverzió.

EUR

A beérkezett EUR összeget a Bank a tranzakció napján érvényes
deviza vételi árfolyamán átváltja HUF-ra, majd deviza eladási
árfolyamon USD-re

bármelyik másik, a fenti 3-tól
eltérő, CIB által jegyzett
deviza

A tranzakció összegét a Bank a tranzakció napján érvényes deviza
vételi árfolyamán átváltja HUF-ra, majd deviza eladási árfolyamon
USD-re

bármelyik másik, a fenti 3-tól
eltérő, CIB által nem jegyzett
deviza

A tranzakció összegét a MasterCard kártyatársaság átváltja HUF-ra,
majd a HUF összeget a Bank a tranzakció napján érvényes deviza
eladási árfolyamán váltja át USD-re
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4.2.11 Original Credit és Fast Fund tranzakciók
(a) Original Credit: A VISA kártyatársaság által bevezetett programok összessége, mely Bankkártya
Tranzakció során lehetőség nyílik pénz küldésére a VISA hálózatán keresztül egy érvényes VISA
Bankkártyához (együtt jelen pontban a továbbiakban VISA Bankkártya) tartozó bankszámláról egy
érvényes VISA típusú/fajtájú Bankkártyához tartozó bankszámlára.
(b) Fast Fund: A tranzakció működése megegyezik az Original Credit tranzakcióéval, de a
jóváírásnak 30 percen belül meg kell történnie.
(c) A Bank biztosítja azt, hogy a Original Credit és a Fast Fund Tranzakció útján érkező,
tranzakciónként 120.000 Ft és bankkártyánként havonta összesen 10 000 USD értéket meg nem
haladó jóváírásokat fogadja, feldolgozza és jóváírja.
(d) Az Original Credit és a Fast Fund tranzakció során a Bankszámla felett rendelkezési jogot
biztosító érvényes VISA típusú/fajtájú Bankkártya száma (Bankkártya alatt értve a betéti és a
hitelkártyát is) alapján a Kártyabirtokos javára szóló tranzakció összegét a Bank annak az
Üzletfélnek a Bankszámláján írja jóvá, mely Bankszámla felett az Original Cedit vagy a Fast Fund
tranzakcióban megadott számú, érvényes VISA típusú/fajtájú Bankkártya rendelkezési jogot
biztosít.
(e) A Bank biztosítja, hogy a Fast FundTranzakció összegét a Bankszámla-tulajdonos
Bankszámláján, a kártyatársaságtól megérkező, jóváhagyott authorizációs üzenetet követően
jóváírja.
(f) Amennyiben a Fast Fund Tranzakció devizaneme eltérő a VISA Bankkártya devizaneméről, a
Bank a Fast Fund Tranzakció összegét az alábbiakban meghatározott árfolyamon írja jóvá a
Bankszámlán.
(g) A Bank nem biztosítja azt, hogy az Üzletfél az Original Credit vagy a Fast Fund Tranzakciót
indítson, azaz Original Credit vagy Fast Fund Tranzakció útján Fizetési műveletet adjon meg a
Bankszámlája terhére és így az Üzletfél által kezdeményezett másik Üzletfél javára szóló vagy az
Üzletfél saját javára szóló az Original Credit vagy a Fast Fund Tranzakció során a Bank a Fizető
fél számláját megterhelje.
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(h) Árfolyam átváltási szabályok
VISA HUF alapú Bankkártyák
Tranzakció devizaneme
HUF
USD
EUR
bármelyik másik, a fenti háromtól
eltérő, CIB által jegyzett deviza
bármelyik másik, a fentiektől
eltérő, CIB által nem jegyzett
deviza
VISA EUR alapú Bankkártyák
Tranzakció devizaneme
HUF

USD
EUR
bármelyik másik, a fenti háromtól
eltérő, CIB által jegyzett deviza
bármelyik másik, a fentiektől
eltérő, CIB által nem jegyzett
deviza
VISA USD alapú Bankkártyák
Tranzakció devizaneme

Átváltás menete
Nincs konverzió
A beérkezett USD összeget a Bank a tranzakció napján
érvényes deviza vételi árfolyamán váltja át HUF-ra
A beérkezett EUR összeget a Bank a tranzakció napján
érvényes deviza vételi árfolyamán váltja át HUF-ra
A tranzakció összegét a Bank a tranzakció napján
érvényes deviza vételi árfolyamán váltja át HUF-ra
A tranzakció összegét a VISA kártyatársaság átváltja
EUR-ra, majd az EUR összeget a Bank a tranzakció
napján érvényes deviza vételi árfolyamán váltja át HUF-ra
Átváltás menete
A beérkezett HUF összeget a Bank a tranzakció napján
érvényes deviza eladási árfolyamán váltja át EUR-ra
A beérkezett USD összeget a Bank a tranzakció napján
érvényes deviza vételi árfolyamán átváltja HUF-ra, majd
deviza eladási árfolyamon EUR-ra
Nincs konverzió
A tranzakció összegét a Bank a tranzakció napján
érvényes deviza vételi árfolyamán átváltja HUF-ra, majd
deviza eladási árfolyamon EUR-ra
A tranzakció összegét a VISA kártyatársaság váltja át
EUR-ra

EUR

Átváltás menete
A beérkezett HUF összeget a Bank a tranzakció napján
érvényes deviza eladási árfolyamán váltja át USD-re
Nincs konverzió.
A beérkezett EUR összeget a Bank a tranzakció napján
érvényes deviza vételi árfolyamán átváltja HUF-ra, majd
deviza eladási árfolyamon USD-re

bármelyik másik, a fenti háromtól
eltérő, CIB által jegyzett deviza

A tranzakció összegét a Bank a tranzakció napján
érvényes deviza vételi árfolyamán átváltja HUF-ra, majd
deviza eladási árfolyamon USD-re

HUF
USD

bármelyik másik, a fentiektől
eltérő, CIB által nem jegyzett
deviza

A tranzakció összegét a VISA kártyatársaság átváltja
EUR-ra, majd az EUR összeget a Bank a tranzakció
napján érvényes deviza vételi árfolyamán átváltja HUF-ra,
majd deviza eladási árfolyamon USD-re
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4.2.12 WithPay átutalás
(a)

A CIB Bank Mobilalkalmazással rendelkező Számlatulajdonos a CIB Bank
Mobilalkalmazás felületén történő szerződéskötéssel jogosult csatlakozni a
WithPay közösséghez. A CIB Bank Mobilalkalmazáson belül WithPay
mobilalkalmazás segítségével a WithPay közösség tagjai egymás részére az
általuk megadott, bankszámlájukhoz kapcsolt mobiltelefonszám alapján eseti
átutalást tudnak indítani.

(b)

A WithPay közösség tagjai a CIB Bank lakossági Számlatulajdonosai.

(c)

A Számlatulajdonos a WithPay szerződés megkötésekor a CIB Mobilalkalmazásba
bevont Bankszámlájához kizárólag a CIB Mobilalkalmazás szerződésben megadott
mobiltelefonszámot (jelen fejezet vonatkozásában: „mobiltelefonszám”) rendelheti
hozzá. A Withpay szerződés a Számlatulajdonos által történő igénylésével, a
szerződési feltételek CIB Bank Mobilalkalmazás útján történő elfogadásával
létrejön. A Bank a szerződés sikeres létrejöttéről válaszüzenetben értesíti a
Számlatulajdonost.

(d)

A Számlatulajdonos Withpay névjegyzékében azok a Withpay közösségi tagok
kerülnek feltüntetésre, akik a Számlatulajdonos mobiltelefonjának névjegyzékében
szerepelnek, a Számlatulajdonos mobiltelefonjának névjegyzékében szereplő
néven, és telefonszámmal. A Számlatulajdonos a Withpay szerződés aláírásával
felhatalmazza a Bankot, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez a Számlatulajdonos
mobiltelefonján tárolt névjegyadatokat felhasználja arra, hogy a Withpay közösség
tagjának telefonszámát, nevét a Számlatulajdonos Withpay névjegyzékébe
átemelje.

(e)

A Számlatulajdonos azon WithPay közösségi tagok Withpay névjegyzékébe kerül
bele,
akinek
a
mobiltelefonja
névjegyzékében
a
Számlatulajdonos
mobiltelefonszáma szerepel. A Számlatulajdonos a Withpay szerződés aláírásával
felhatalmazza a Bankot, hogy a csatlakozásáról azon WithPay közösségi tagokat
értesítse, akiknek a mobiltelefonja névjegyzékében a Számlatulajdonos
telefonszáma szerepel. A Számlatulajdonos felhatalmazza továbbá a Bankot, hogy
mindaddig, míg a WithPay közösség tagja, az olyan Withpay közösségi tagok
Withpay névjegyei között feltüntetésre kerüljön, akik mobiltelefonjának
névjegyzékében a telefonszáma szerepel.

(f)

A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben Withpay átutalást
kezdeményez, az átutalási megbízást az alábbi adatok alapján teljesíti a Bank,
tudomásul veszi továbbá, hogy a számlakivonaton ezen adatok fognak szerepelni:
(fa)
Fizető fél neve, fizető fél számlaszáma a Számlatulajdonos neve, és a CIB
Mobilalkalmazásba bevont, WithPay szerződésben kijelölt fizetési számlájának
száma lesz.
(fb)
A Kedvezményezett neveként az a Withpay közösségi tag kerül
feltüntetésre, akinek a mobiltelefonszáma a Withpay közösség tagjai közül a
Számlatulajdonos által megjelölt mobiltelefonszámmal megegyezik. Az a név kerül
feltüntetésre a megbízásban, amellyel a kedvezményezett Withpay közösségi tag
a Bankkal a Keretszerződést megkötötte.
(fc) A fentiekre figyelemmel a Számlatulajdonos a Withpay szerződés
aláírásával felhatalmazza a Bankot, hogy amennyiben átutalási megbízást
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kezdeményez, a kedvezményezett Withpay közösségi tag részére az utólagos
értesítés,
számlakivonat
elkészítéséhez
a
Számlatulajdonos
bankszámlaszámlaszáma, és a Bankkal kötött Keretszerződésben megadott neve
a kedvezményezett Withpay Közösségi tag bankszámlakivonatán feltüntetésre
kerüljön.
(fd) A fentiekre figyelemmel a Számlatulajdonos a Withpay szerződés
aláírásával felhatalmazza a Bankot, hogy amennyiben részére érkezik jóváírás, az
átutalási megbízást indító Withpay közösségi tag részére utólagos értesítés,
számlakivonat elkészítéséhez a Számlatulajdonos bankszámlaszámlaszáma, és a
Bankkal kötött Keretszerződésben megadott neve az átutalási megbízást
kezdeményező Withpay Közösségi tag bankszámlakivonatán feltüntetésre
kerüljön.
(g)

A Számlatulajdonos bármikor jogosult a WithPay szerződést a CIB Bank
Mobilalkalmazás útján azonnali hatállyal megszüntetni. A Bank a megszűnést
azonnal végrehajtja.

(h) Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a WithPay átutalásra a jelen fejezetben
nem szabályozott kérdésekben a CIB Bank Mobilalkalmazás útján adott megbízás
szabályai vonatkoznak.
4.2.13. Azonnali Átutalás

Az Azonnali Átutalás Belföldi forint Átutalásnak minősül, az alábbi – különös - szabályok alkalmazása
mellett.
(a) Azonnali Átutalási megbízásnak minősül az egyedi, forintösszegre szóló átutalási megbízás, ha
i) azt a Fizető Fél forintban vezetett fizetési számlája terhére forintban adja meg,
ii) összege legfeljebb 10 millió Ft,
iii) a Bankhoz való beérkezés napját követő terhelési napot nem tartalmaz,
iv) azt a Fizető Fél információtechnológiai eszköz, távközlési eszköz útján vagy más, a
pénzforgalmi szolgáltatójával kötött keretszerződésben meghatározott módon nyújtja be,
és a Bank emberi beavatkozást nem igénylő módon dolgozza fel, valamint
v) benyújtása - a (b) pontban foglalt kivétellel - nem Kötegelt megbízásként történik.
A fenti iv) alpont vonatkozásában a Bank az alábbi csatornákon biztosítja az Azonnali
Átutalás benyújtásának lehetőségét: CIB Internet Bankon, CIB Bank Online és CIB Bank
Mobilalkalmazáson., valamint a CIB TPP csatornán.
(b) Az Üzletfél által Kötegelt megbízásként benyújtott, az (a) pont i)-iv) pontja szerinti feltételeknek
megfelelő egyedi átutalási megbízás Azonnali Átutalási megbízásnak minősül.
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(c) A Bank mint a Fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója legkésőbb az Azonnali Átutalási megbízás
3.2.2 szerinti átvételétől számított öt másodpercen belül eljuttatja a megbízás adattartalmát a
kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához.
(d) Ha a Fizető Fél által benyújtott Azonnali Átutalási megbízás adattartalmán kívül a fizetési
megbízás teljesítése során egyéb, a fizetési művelethez kapcsolódó adat is megadásra került, a
Bank a fizetési megbízás teljes adattartalmával együtt ezen - nem a Fizető Fél által megadott adatokat is továbbítja a fizetési művelet teljesítésében közreműködő többi pénzforgalmi szolgáltató
részére.
(e) Azonnali Átutalási megbízás esetében a Bank a fizetési megbízás átvételének jogszabály
szerinti adatait a fizetési megbízás adattartalmával együtt továbbítja a fizetési művelet
teljesítésében közreműködő többi pénzforgalmi szolgáltató részére.
(f) A Bank haladéktalanul visszautasítja a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója felé a részére egy
másik pénzforgalmi szolgáltató által továbbított fizetési művelet teljesítését - a visszautasítás
okának közlésével -, ha az (e) pont alapján részére továbbított adatok szerint a fizetési megbízás
fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója által történt átvételének időpontjától eltelt időtartam a 20
másodpercet meghaladja.
(g) Ha az Azonnali Átutalásra a Bankon belül vezetett fizetési számlák között kerül sor, a Bank
haladéktalanul visszautasítja a fizetési művelet teljesítését, ha a fizetési megbízás átvételének
időpontjától eltelt időtartam a 20 másodpercet meghaladja.
(h) A Bank, mint a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a fizetési műveletről történt
értesülését követően haladéktalanul elküldi a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi
szolgáltatónak címzett, a fizetési művelet teljesítésének visszautasításáról szóló - a visszautasítás
okát is tartalmazó - vagy a fizetési művelet teljesítéséről szóló tájékoztatást.
(i) A Bank, mint a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a (h) pont szerinti tájékoztatást oly
módon küldi meg, amely mód biztosítja, hogy a tájékoztatás a fizetési műveletről történt értesülését
követően legfeljebb öt másodpercen belül megérkezzen a fizető fél fizetési számláját vezető
pénzforgalmi szolgáltatóhoz.
(j) A Bank, mint a Fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató haladéktalanul
értesíti a Fizető felet a fizetési művelet teljesítésének visszautasítására vonatkozó, (f) és (g) alpont
szerinti és - törvény eltérő rendelkezése hiányában - (h) alpont szerinti tájékoztatásról, annak
beérkezését követően az Azonnali Átutalási megbízás benyújtási csatornájával egyező módon, a
visszautasítás okának közlésével.
(k) Azonnali Átutalási megbízás oly módon is benyújtható, hogy abban a kedvezményezett neve és
pénzforgalmi jelzőszáma helyett kedvezményezett fizetési számlájához hozzárendelt másodlagos
számlaazonosító szerepel. A Bank nem tagadhatja meg az Azonnali Átutalási megbízás átvételét
arra való hivatkozással, hogy abban a Fizető Fél a kedvezményezett neve és pénzforgalmi
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jelzőszáma helyett másodlagos számlaazonosítót tüntetett fel. Ha a Fizető Fél az Azonnali
Átutalási megbízást a kedvezményezett másodlagos számlaazonosítójának a feltüntetésével
nyújtotta be, a Bank az utólagos tájékoztatásban a kedvezményezett adataként ezen másodlagos
számlaazonosítót tünteti fel.
Amennyiben a megbízásban az Üzletfél másodlagos azonosítót adott meg kedvezményezettként,
akkor a bank a GIRO nyilvántartásában az adott másodlagos azonosítóra a teljesítéskor érvényes
számlaszámra teljesíti a fizetési megbízást.
(l) Azonnali Átutalási megbízásra részfizetés nem teljesíthető. A fedezethiány miatt nem
teljesíthető Azonnali Átutalási megbízások nem állíthatók sorba.
(m) A Bank az Azonnali Átutalás teljesítéséből rá háruló feladatok teljesítésére, beleértve a fizetési
művelet összegének terhelési vagy jóváírási értéknappal való ellátását is, - törvény vagy a
35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet eltérő rendelkezése hiányában - folyamatosan, minden naptári
napon 0 órától 24 óráig tartó munkanapot tart.
(n) A Bank indokolt esetben az Azonnali Átutalási megbízás benyújthatóságát naptári évenként
összességében legfeljebb 24 óra karbantartási szünet útján jogosult korlátozni, feltéve, hogy arra a
legalacsonyabb forgalmi időszakban kerül sor. A Bank a jelen pontban írt korlátozásról az
Üzletfeleit előzetesen tájékoztatni köteles.
(o) A nem teljesíthető azonnali átutalási megbízást a Bank, mint a Fizető fél pénzforgalmi
szolgáltatója haladéktalanul visszautasítja és az erről szóló értesítést haladéktalanul küldi meg
vagy teszi elérhetővé a Fizető fél részére

(p) Azonnali Átutalási megbízás esetében a Bank biztosítja, hogy legkésőbb a fizetési megbízás a
Bank általi – 2.2. 1. c) pontban írt - átvételétől számított öt másodpercen belül a fizetési művelet
összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján jóváírásra kerüljön.
(q) Üzleti órákon kívül, forinttól eltérő devizanemű számlára beérkező Azonnali Átutalási megbízás
esetén (akár bankközi, akár bankon belüli beérkező megbízásról van szó) a Bank a megbízást az
Üzleti órán kívüli devizaárfolyamon teljesíti, amelyet az ún. árfolyamtáblában teszi közzé a
www.cib.hu honlapon és a Bankfiókjaiban.
Üzleti órákon kívüli idő jelenti a hétköznapi munkanap 16:00 órától, illetve szombati munkanap
14:00 órától a következő munkanap legkésőbb 08:30-ig terjedő időszakot14.
4.3

Beszedés

4.3.1 A Beszedés általános szabályai

14

A rendelkezés 2020. szeptember 14. napján lép hatályba.
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(a)
A beszedési megbízással a Bankszámla-tulajdonos, mint Kedvezményezett megbízza a
Bankot, hogy Bankszámlája javára, a Fizető Fél fizetési számlája terhére meghatározott összeget
szedjen be.
(b)

A Bankszámla-tulajdonos a beszedési megbízást a Bankhoz nyújtja be.

(c)
A Bank a beszedési megbízás átvétele előtt ellenőrzi a Bankszámla-tulajdonosra, mint
Kedvezményezettre vonatkozó adatokat (ha a beszedési megbízáshoz okiratot kell csatolni, akkor az
okiraton szereplő Kedvezményezett, a beszedési megbízásban megjelölt Kedvezményezett
Bankszámla-tulajdonos és a pénzforgalmi jelzőszám összetartozását, a rendelkezésre jogosultnak a
Banknál bejelentett aláírását).
(d)
A Bank a beszedési megbízás adattartalmát jelen Különös Üzletszabályzat szerinti ellenőrzése
után továbbítja a Fizető Fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz. A Bank mint a
kedvezményezett Bankszámla-tulajdonos pénzforgalmi szolgáltatója a Fizető Fél fizetési számláját
vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz közvetlenül is benyújthatja a beszedési megbízást. Ha a
beszedési megbízáshoz okiratot kell csatolni, vagy azt jogszabály vagy megállapodás alapján
ellenjegyzéssel kell ellátni, akkor az így felszerelt beszedési megbízást a Bank a kézbesítés
megtörténtének igazolására alkalmas módon továbbítja a Fizető Fél fizetési számláját vezető
pénzforgalmi szolgáltatóhoz.
(e)
A jelen szakaszban (A Beszedés) meghatározott fizetési módra nem vonatkoznak a
Napközbeni Elszámolásra vonatkozó rendelkezések.
4.3.2 A belföldi Beszedés
(a)
A Szolgáltatás lényeges jellemzői: A Kedvezményezett Üzletfél által adott beszedési megbízást
a Bank a rendelkezésére álló, általa szerződött és ügyfelei számára biztosított elszámolási
mechanizmusokon keresztül,
az
azoknál
érvényes
szerződéses
és/vagy
általános
üzletszabályzatoknak megfelelő feltételek figyelembe vételével továbbítja a Fizető Fél pénzforgalmi
szolgáltatójához illetve a beérkezett beszedési összegeket jóváírja a Kedvezményezett
Bankszámláján. Belföldi Beszedés esetén mind a Kedvezményezett, mind a Fizető Fél pénzforgalmi
szolgáltatója Magyarország területén belül nyújtja a pénzforgalmi szolgáltatását.
(b)
A beszedési megbízás teljesítéséhez szükséges adatok, egyedi azonosítók megadásának
közös szabályai: beszedendő összeg, Kedvezményezett Bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma
(jóváírandó számla), kedvezményezett neve, Fizető Fél számlájának pénzforgalmi jelzőszáma
(terhelendő számla), Fizető Fél neve, címe, az egyes beszedési altípusoknál szükséges további
kötelező elemek.
4.3.3 Felhatalmazó levélen alapuló Beszedés (1-es típus)
(a)
A felhatalmazásban (felhatalmazó levélben) a Fizető Fél Üzletfél a Banknál bejelentett módon
engedélyezi a Kedvezményezett számára beszedési megbízás benyújtását. A felhatalmazó levélben a
Fizető Fél és a pénzforgalmi szolgáltatója benyújtási feltételekben is megállapodhat. A Bank jogosult
az okirat csatolási kötelezettséget tartalmazó felhatalmazó levél nyilvántartásba vételére vonatkozó
kérelmet megtagadni. A felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás kizárólag Magyarország
területén nyújtott pénzforgalmi szolgáltatás kapcsán alkalmazandó fizetési mód.
(b)
A felhatalmazó levél kötelező és választható tartalmi elemeit, a felhatalmazó levélen alapuló
beszedéssel érintett Keretszerződés felmondásával kapcsolatos eljárásrendet a PFNY szabályozza.
(c)
A Bank írásbeli visszaigazolása hiányában a beszedési megbízás benyújtására feljogosító
felhatalmazó levélben beszedési megbízásonkénti teljesítési felső értékhatár és benyújtási gyakoriság
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(esetenkénti, havi, napi), illetve sorba állításra (függőben tartásra) vonatkozó kikötés érvényesen nem
adható meg, illetve a felhatalmazó levél Visszavonásának feltételéhez (pl. harmadik személy
beleegyezéséhez) kötése nem érvényes. A Bank jogosult a beszedési megbízás benyújtására
feljogosító felhatalmazó levél nyilvántartásba vételét megtagadni, amennyiben a felhatalmazó levél
alapján benyújtandó beszedési megbízások a Bank megítélése alapján veszélyeztethetik az Üzletfél
Bankkal szemben fennálló fizetési kötelezettségeinek teljesítését. A Bank kizárólag forint Bankszámla
terhére fogad be felhatalmazó levelet és csak forint pénznemben benyújtott, felhatalmazáson alapuló
beszedési megbízások teljesítését vállalja. A felhatalmazás deviza Bankszámlára kiterjeszthető,
amennyiben az Üzletfél és a Bank erről kifejezetten megállapodik. Abban az esetben, ha a Bank által
nyilvántartásba vett felhatalmazó levélben forinttól (HUF) eltérő más devizanemben kerül
meghatározásra a beszedési megbízásonkénti teljesítés felső értékhatára, úgy a Bank a felhatalmazó
levélen alapuló beszedési megbízás nyilvántartásba vételekor a nyilvántartásba vétel időpontjában
irányadó, Bank által jegyzett vételi devizaárfolyam figyelembevételével teljesíti a beszedési
megbízást. A Bank jogosult a felszámolási eljárás alatt álló Üzletfél felhatalmazó levél nyilvántartásba
vételére vonatkozó kérelmét megtagadni.
(d)
A felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízást a Bank - a felhatalmazó levél eltérő
rendelkezése hiányában - addig fogadja be, illetve teljesíti, ameddig az erre vonatkozó felhatalmazást
az Üzletfél írásban vissza nem vonja. Ha az Üzletfél vagy a Bank felmondja a Keretszerződést, a
Bank a felhatalmazó levél alapján legkésőbb a Keretszerződés megszűnésének napján teljesít
felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízást. A Bank jogosult a hozzá benyújtott felhatalmazó
levelet záradékkal ellátni, amely záradék szerint, a Bank a felhatalmazó levél banki rendszerekben
való rögzítésével arra vállal kötelezettséget, hogy a felhatalmazó levél alapján a számlavezető bankot
terhelő valamennyi kötelezettségnek maradéktalanul eleget tesz, a mindenkor hatályos pénzforgalmi
jogszabályi rendelkezések szerinti előnyösen rangsorolt vagy azzal egyenértékűként meghatározott
pénzkövetelések teljesítését, és a Banknak a Fizető Fél Üzletféllel szemben fennálló bármely
esedékes követelés beszámítását követően, de minden más pénzkövetelést megelőzően.
(e)
A Bank a felhatalmazó levél lejáratát megelőzően is felmondhatja a Keretszerződést. A Bank
minden esetben haladéktalanul értesíti a Kedvezményezettet a Keretszerződés felmondásáról, ha a
kedvezményezett írásbeli hozzájárulása szükséges a felhatalmazás visszavonásához.
(f)

A felhatalmazó levél szövegére a Bank mintaszöveget, illetve formanyomtatványt kívánhat meg.

(g)
A fedezethiány miatt nem teljesíthető felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízást a Bank
legfeljebb 35 nap időtartamra sorbaállítja. A sorbaállítás időtartamának számítása a fizetési megbízás
átvételét követő napon kezdődik.
(h)
A Bank a felhatalmazó levélen alapuló fedezethiányos beszedési megbízásra, a rendelkezésre
álló fedezet erejéig részfizetést teljesít.
4.3.4 Váltóbeszedés (4-es típus)
(a)
Amennyiben a beszedési megbízás váltón alapuló követelés beszedésére irányul, a váltó
egyenes adósának a felhatalmazását a váltó testesíti meg.
(b)

A váltón alapuló beszedési megbízáshoz a váltó eredeti példányát kell csatolni.

(c)
A váltókezesekkel, illetve a megtérítési váltóadósokkal szemben a váltón alapuló követelésre
irányuló beszedési megbízás erre vonatkozó felhatalmazó levél alapján nyújtható be. E felhatalmazó
levél szövegére a Bank mintaszöveget, illetve formanyomtatványt kívánhat meg.
(d)
Ha a váltót a Kedvezményezett beszedési megbízás benyújtásával fizetés végett bemutatja, de
az fedezethiány miatt nem, vagy csak részben teljesíthető, a váltóban fizetési helyként megjelölt
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pénzforgalmi szolgáltató a váltójogi szabályok szerinti óváspótló nyilatkozatot vesz fel, kivéve, ha a
kibocsátó a váltó szövegében közhitelű óvást írt elő, vagy felmentette a váltóbirtokost az óvás
felvételének kötelezettsége alól. Ha a váltóbirtokos a terhelendő fizetési számlát vezető pénzforgalmi
szolgáltató, az óváspótló nyilatkozat felvételére nem jogosult.
(e)

A beszedésre benyújtott váltónak meg kell felelnie a következő feltételeknek:

(i)

szabályosan kitöltött, sértetlen és jól olvasható;

(ii)

az esedékességig hátralevő idő elegendő a megbízás teljesítéséhez;

(iii)
fizetési helyként a Banknak vagy valamely más hitelintézetnek a számlavezető helye van
megjelölve;
(iv)

a beszedési forgatmány, vagy a benyújtó nevére szóló teljes forgatmány szerepel a hátoldalán.
A (iii) szakaszban megjelölt feltétel hiánya esetében a Bank külön díj ellenében
elvállalhatja a megbízást, a többi feltétel hiányában a Bank megtagadhatja a
beszedést.

(f)
Az Üzletfél Bankszámlája terhére, a váltó kifizetésére szóló utasításnak tekintendő, és az egyéb
fizetési megbízásokkal megegyezően kell kezelni a Bankhoz benyújtott váltót, amelyen az Üzletfél
elfogadó vagy kiállító nyilatkozata szerepel és fizetési helyként a Banknak az Üzletfél részére
bankszámlát vezető szervezeti egysége van megjelölve.
(g)
A váltón alapuló Beszedés benyújtásával, valamint az óvás felvételével kapcsolatos eljárásrend
részletes szabályait a PFNY szabályozza.
4.3.5 A végrehajtható okiraton alapuló, (2-es típusú) beszedési megbízás
(a)
Amennyiben a bírósági végrehajtás általános feltételei 2009. november 1-jét megelőzően már
fennálltak, a pénzkövetelés pénzforgalmi úton történő végrehajtására jogosult a kötelezett fizetési
számlája, Bankszámlája terhére beszedési megbízást nyújthat be a kötelezett erre vonatkozó
felhatalmazása hiányában is. Ekkor a beszedési megbízás benyújtásának feltétele, hogy:
(i)
a jogosult – a lakás-előtakarékossági számla kivételével – fizetési számlával, számlával, a
kötelezett pedig pénzforgalmi számlával rendelkezzen;
(ii)
a követelés teljesítését bírósági, közjegyzői határozat írja elő vagy Közjegyzői Okiratban foglalt
kötelezettségvállaláson alapuljon; és
(iii)
a jogosult a behajtást végző pénzügyi szolgáltatónak nyilatkozik arról, hogy nincs folyamatban a
követelése behajtására irányuló bírósági végrehajtási eljárás, illetőleg nem terjesztett elő végrehajtás
elrendelése iránti kérelmet, vagy ilyen kérelme alapján a követelése nem nyert kielégítést.
(b)
A jogosulti Üzletfélnek a végrehajtható okiraton alapuló beszedési megbízást a végrehajtás
alapjául szolgáló okiraton alapuló követelése érvényesítésére történő benyújtás esetén a beszedési
megbízást „Végrehajtás” jelzéssel kell ellátnia, és a „benyújtás indoka” rovatba „2”-est kell írnia.
(c)
A végrehajtható okiraton alapuló, 2-es típusú beszedési megbízáshoz - jogszabály eltérő
rendelkezése hiányában - csatolni kell a végrehajtás alapjául szolgáló okirat hiteles kiadmányát vagy
annak hitelesített másolatát. Amennyiben a végrehajtás alapjául szolgáló másodfokú határozat
rendelkező része nem tartalmazza a marasztalás összegét, az első fokú határozatot is mellékelni kell.
Ha a végrehajthatóság feltételnek vagy időpontnak a bekövetkezésétől függ, csatolni kell a feltétel
vagy időpont bekövetkezését tanúsító közokiratot is.
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(d)
A végrehajtás alapjául szolgáló okiraton alapuló követelés érvényesítésére benyújtott beszedési
megbízáshoz a jogosultnak csatolnia kell a Pft.. 66. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerinti
nyilatkozatot is. A Bank, mint a beszedési megbízás teljesítésében résztvevő pénzforgalmi szolgáltató
a nyilatkozat aláírásának cégszerűségét nem vizsgálja.
(e)
A jogosult visszakérheti a végrehajtás alapjául szolgáló okiratot, illetve annak hiteles másolatát,
ha az okiratot az abban foglaltakból eredően több ízben kell végrehajtásra felhasználni. Ilyen kérelmet
a Bank akkor teljesít, ha a jogosult a végrehatható okiraton alapuló beszedési megbízáshoz a
végrehajtás alapjául szolgáló okiraton, illetve hiteles másolatán kívül annak rendelkező részéről
készített egyszerű másolatát (kivonatát) is csatolja.
(f)
Ha a pénzforgalmi úton történő végrehajtás fedezet hiánya miatt nem vagy csak részben
vezetett eredményre, bírósági végrehajtásnak csak akkor van helye, ha a végrehajtást kérő igazolja,
hogy a kötelezett számlavezető pénzügyi szolgáltatótól nem kérte a beszedési megbízás további
függőben tartását, és megjelöli, hogy a beszedési megbízást milyen összegben teljesítette a pénzügyi
szolgáltató.
4.3.6 Csekkbeszedés
Amennyiben a beszedési megbízás csekk összegének beszedésére irányul, a csekk
kibocsátójának a felhatalmazását a csekk testesíti meg. A csekkbeszedési
megbízáshoz a benyújtónak csatolnia kell a csekk eredeti példányát.
4.3.7 Csoportos Beszedés
(a)
Az Üzletfél, mint érintett Fizető Fél felhatalmazása alapján a Kedvezményezett a számlavezető
pénzforgalmi szolgáltatójával történt megállapodás szerint az azonos jogcímű, különböző Fizető Felek
fizetési számlái terhére szóló, terhelési nappal ellátott beszedési megbízásokat kötegelve, csoportos
formában nyújtja be. A Bank, mint a Fizető Fél Üzletfél fizetési számláját vezető pénzforgalmi
szolgáltató az Üzletféltől oly módon veszi át a csoportos beszedési megbízás teljesítésére
(megszüntetésére, módosítására) szóló felhatalmazást, hogy annak átvételét a Bank egy arra
feljogosított munkavállalója aláírásával igazolja (az átvevő hivatalos aláírása vagy CIB24 vagy
Magnifica Bankár igénybevétele esetén szóbeli visszaigazolása, továbbá CIB Internet Bankon
elektronikus visszaigazolása). Az Üzletfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a csoportos beszedési
megbízás teljesítésére szóló felhatalmazását az Átvételi Időpontig módosítja, illetve törli, a módosítás,
illetve a törlés a következő Banki Naptól hatályos.
(b)
A Bank, mint a Fizető Fél Üzletfél Bankszámláját vezető pénzforgalmi szolgáltató az Üzletféltől
átvett, csoportos beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazásról, annak módosításáról vagy
annak megszüntetéséről az átvételtől számított négy Banki Napon belül a Kedvezményezett
számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója útján értesítést küld a Kedvezményezett részére. A teljesítés
felső értékhatáráról kizárólag az Üzletfél hozzájárulása esetén értesítheti a pénzforgalmi szolgáltató a
Kedvezményezettet. Tekintettel arra, hogy 2009. november 1. napját megelőzően csoportos
beszedési megbízásra adott felhatalmazáson nem kell rendelkeznie az Üzletfélnek arról, hogy a Bank
a teljesítés felső értékhatáráról a Kedvezményezett értesítheti-e, a Bank úgy tekinti, hogy a 2009.
november 1. napját megelőzően adott felhatalmazások esetében az Üzletfél nem járult hozzá ahhoz,
hogy a Bank a felhatalmazás teljesítésének felső értékhatáráról értesítse a Kedvezményezettet.
Amennyiben az Üzletfél a PFNY által meghatározott PFNY 31. kodú „Nyilatkozat” részét nem tölti ki, a
felek úgy tekintik, hogy az Üzletfél nem adta hozzájárulását a teljesítés felső értékhatárának
Kedvezményezetti értesítéséhez.
(c)
A Kedvezményezett a felhatalmazás tudomásulvételéről értesíti a vele szerződéses
jogviszonyban álló személyt és a Fizető Fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatót. A
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Banknál, mint a Fizető Fél Üzletfél Bankszámláját vezető pénzforgalmi szolgáltató szempontjából a
felhatalmazás Kedvezményezett általi tudomásulvételének minősül, ha a Kedvezményezett megkezdi
a beszedést.
(d)
A Kedvezményezett a felhatalmazás visszautasításáról a fenti (b) szakasz szerinti értesítés
átvételét követő négy Banki Napon belül értesíti a Fizető Fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi
szolgáltatót és - amennyiben a (b) szakasz szerinti értesítés alapján beazonosítható - a vele
szerződéses jogviszonyban álló személyt.
(e)
A Kedvezményezett a felhatalmazást, annak módosítását és megszüntetését a Fizető Féltől
történt átvételt követő négy Banki Napon belül továbbítja a Fizető Fél fizetési számláját vezető
pénzforgalmi szolgáltatónak. Szerződési ajánlattal egyidejűleg kiállított felhatalmazás esetén a
Kedvezményezett az értesítési kötelezettségét az ajánlat elfogadását vagy a módosító ajánlat
megtételét követően haladéktalanul teljesíti. A Bank a beérkező felhatalmazásokat a fenti (b)
szakaszban írtak szerint kezeli. A Bank az Üzletfél, mint Fizető Fél kérésére az Üzletfél Bankszámláját
érintő, csoportos beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó érvényes felhatalmazásról igazolást ad
ki. Az igazolást az Üzletfél másik pénzforgalmi szolgáltatóhoz új felhatalmazásként benyújthatja, de
ezzel az Üzletfél erre vonatkozó rendelkezése hiányában a korábbi felhatalmazása nem szűnik meg.
(f)
Az új felhatalmazás Kedvezményezett általi tudomásulvételével az ugyanebben a tárgyban
adott korábbi felhatalmazást megszűntnek kell tekinteni.
(g)
A felek eltérő megállapodása hiányában a felhatalmazás a PFNY által meghatározott PFNY 31
kódú nyomtatványon, a fent meghatározottak szerinti igazolás a PFNY által meghatározott PFNY 31/A
nyomtatványon alapul.
(h)
A Kedvezményezett a csoportos beszedési megbízást a Bankkal megkötött Keretszerződés
szerint a terhelési napot legalább öt Banki Nappal megelőzően nyújtja be. A Kedvezményezett a
terhelési napot úgy határozza meg, hogy a PFNY-ben foglaltak figyelembe vételével biztosított legyen
a számlában vagy más okmányban megjelölt fizetési határidőre történő teljesülés. Ha a terhelési
napként meghatározott nap nem Banki Nap, az azt követő Banki Napot kell terhelési napnak tekinteni.
(i)
A Kedvezményezett a csoportos beszedési megbízást a benyújtás alapjául szolgáló számlával
vagy annak hiányában kiállított más okirattal egyező összegben nyújtja be.
(j)
A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a csoportos beszedési megbízás teljesítéséből
rá háruló feladatokat legkésőbb Átvételi Időpontot követő Banki Napon teljesíti.
(k)
A Fizető Fél Üzletfél a terhelési napot megelőző Banki Nap végéig a csoportos beszedés
teljesítését letilthatja a Banknál. A beszedést részösszegre nem lehet letiltani. A Bank a letiltás
indokoltságát és jogosságát nem vizsgálja. A letiltás a felhatalmazást nem érinti.
(l)
A csoportos beszedés teljesítéséről, valamint a nem teljesítésről és annak okáról a Bank a
Kedvezményezett fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatót értesíti. Az értesítéseket és a
teljesített megbízások adatait a Kedvezményezett fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a
Kedvezményezettel kötött keretszerződésben meghatározott módon továbbítja a Kedvezményezett
részére.
(m) A Bank a nem teljesült csoportos beszedésről legkésőbb a Bankszámlakivonat útján
tájékoztatja a Fizető Fél Üzletfelet.
(n)

A Bank a csoportos beszedési megbízásra részfizetést nem teljesít.

(o)

A Bank csoportos beszedési megbízást kizárólag Business Terminál útján fogad be.
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(p)
A csoportos beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó felhatalmazás megszüntetését a
Bankszámla-tulajdonos kérheti a „Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére”
nyomtatvány kitöltésével írásban, Elektronikus szolgáltatáson, CIB24-en keresztül.
4.3.8 Határidős beszedés
(a)
A határidős beszedési megbízással a Kedvezményezett megbízza a fizetési számláját vezető
pénzforgalmi szolgáltatót, hogy pénzforgalmi számlája javára, a kincstárnál számlával rendelkező
Fizető Fél terhére meghatározott összeget szedjen be megállapodás alapján történt fizetési
kötelezettségvállalás érvényesítése céljából.
(b)
A Kedvezményezett a Fizető Fél számára a fizetés teljesítése elleni kifogás megtételére
határidőt (a továbbiakban: kifogásolási határidő) tüntet fel a határidős beszedési megbízáson. A
kifogásolási határidő utolsó napjának legkorábbi időpontja a megbízás Kedvezményezett által – a
pénzforgalmi számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz – történő benyújtását követő tizedik
munkanap lehet.
(c)
A határidős beszedési megbízás benyújtásáról annak teljesítése előtt a kincstár a Fizető Felet
előzetesen értesíti, és a megbízást a Fizető Fél rendelkezése szerint teljesíti. Ebből a szempontból
rendelkezésnek minősül az is, ha a Fizető Fél a kifogásolási határidőn belül nem él kifogásolási
jogával.
(d)
A Fizető Fél a kincstárnál a határidős beszedési megbízás teljesítése ellen legkésőbb a
kifogásolási határidő utolsó napját megelőző munkanapon a kincstár által meghatározott módon és
formában részben vagy egészben kifogást tehet.
(e)
Ha a Fizető Fél a határidős beszedési megbízás teljesítésével kapcsolatban nem emel kifogást,
ezt a Beszedés teljesítéséhez történő hozzájárulásának kell tekinteni.
(f)
Kifogásolás esetén a kincstár a kifogásolásban foglaltak szerint jár el, a kifogásolás
indokoltságát, és jogosságát nem vizsgálja.
4.3.9 Okmányos beszedés
Az okmányos beszedésre vonatkozó megbízással az alapügylet Kedvezményezettje a
követelés alapjául szolgáló okmányokat azzal a megbízással adja át a fizetési számláját
vezető pénzforgalmi szolgáltatónak, hogy azokat csak fizetés, váltóelfogadás vagy más
feltételek teljesítése esetén szolgáltassa ki a Fizető Félnek (címzettnek).
4.4 Az okmányos meghitelezés (akkreditív)
4.4.1 Az okmányos meghitelezéssel a pénzforgalmi szolgáltató (nyitó pénzforgalmi szolgáltató) az
alapügyletben kötelezett megbízása alapján saját nevében arra vállal kötelezettséget, hogy ha a
Kedvezményezett meghatározott határidőn belül a meghatározott okmányokat hozzá benyújtja,
valamint az okmányos meghitelezésben előírt egyéb feltételeket teljesíti, akkor az okmányos
meghitelezésben meghatározott összeget az okmányok megfelelősége esetén részére megfizeti. Az
Üzletfél papír alapon jogosult akkreditív nyitására vonatkozó megbízását a Bank részére benyújtani. A
Banknak joga van megválasztani minden, az akkreditív megnyitásával és kezelésével kapcsolatos
művelet során levelező bankjai közül a megfelelő bankpartnert. A Bank, mint az Intesa Sanpaolo
csoport tagja a belföldi és a nemzetközi jogszabályoknak és egyéb szabályoknak megfelelően jár el
az egyes országokat, magán- és jogi személyeket érintő kereskedelmi korlátozásokat (azaz az
embargókat) illetően, valamint a polgári és katonai felhasználás („kettős felhasználású áruk
csoportja”) szempontjából a technológiák és áruk exportjára vonatkozó korlátozásokkal kapcsolatban.
Következésképpen a Bank, mint az Intesa Sanpaolo csoport tagja, az akkreditívre (ígérvényre,
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szándéknyilatkozatra) vonatkozóan nem vállal felelősséget semmilyen veszteség, kár vagy késedelem
miatt, mely bármilyen módon összefüggésbe hozható a fent említett jogszabályok, illetve
szabályozások előírásainak figyelmen kívül hagyásával. Azzal, hogy az Üzletfél akkreditív nyitására
vonatkozó kérelmet nyújt be a Bank részére, az Üzletfél úgy nyilatkozik, hogy az akkreditív nyitására
vonatkozó megbízás alapját képező jogügylet mindenben megfelel a hatályos jogszabályoknak,
előírásoknak, a szükséges engedélyekkel az Üzletfél rendelkezik, valamint felelősséget vállal a
megbízásban feltüntetett adatok helyességéért és valódiságáért.
4.4.2 A Kedvezményezett az okmányos meghitelezésben előírt okmányokat megfelelő igénybejelentő
levéllel közvetlenül vagy a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója útján juttatja el a nyitó
pénzforgalmi szolgáltatóhoz.
4.4.3 A nyitó pénzforgalmi szolgáltató az okmányos meghitelezés összegét a kedvezményezettnek
az okmányos meghitelezésben vagy az igénybejelentő levélben meghatározott fizetési számlájára
Átutalással fizeti meg.
4.4.4 A Bank az okmányos meghitelezés lebonyolítása során a mindenkor hatályos Nemzetközi
Szokványok szerint jár el, azaz azt a jelenleg érvényben lévő 600/2007. (UCP 600) számú "Az
okmányos meghitelezésre vonatkozó egységes szabályok és szokványok" című szabályzatának
alkalmazásával végzi.
4.4.5 A Bank az okmányos ügyletekért a Kondíciós Listában közzétett vagy az Üzletféllel kötött
Egyedi Szerződésben meghatározott jutalékot számítja fel az Üzletfélnek a Kondíciós Listában vagy
az Egyedi Szerződésben meghatározott feltételek szerint.
4.4.6 A jelen szakaszban (Az okmányos meghitelezés (akkreditív)) meghatározott fizetési módra nem
vonatkoznak a Napközbeni Elszámolásra vonatkozó rendelkezések.
4.5 Fizetési számlához kötődő készpénzfizetési módok különösen:
A jelen 4.5 szakaszban meghatározott fizetési módokra nem vonatkoznak a Napközbeni
Elszámolásra vonatkozó rendelkezések.
4.5.1 Készpénzbefizetés fizetési számlára
(a)
Bankszámlára készpénzbefizetést többek között a Bank, valamint - a pénzforgalmi szolgáltatók
egymás közötti megállapodása alapján - más pénzforgalmi szolgáltató fogadhat el.
(b)

A Bank pénztáránál – amennyiben az adott Bankfióknál van készpénzbefizetésre
lehetőség - készpénzbefizetési célra szolgáló nyomtatvánnyal, vagy a
pénztárbizonylat aláírásával, a megbízás Elektronikus aláírópadon megjelenített
adatai helyességének jóváhagyásával és pénztárbizonylat Elektronikus
aláírópadon történő kézzel létrehozott elektronikus aláírásával vagy a
pénztárbizonylat aláírásával, vagy készpénzátutalási megbízás (postai sárga
csekk) Bank részére történő bemutatásával fizethető be készpénz a
Bankszámlára. A bankszámlán rendelkezni nem jogosult személytől a Bank akkor
fogad el a Bankszámlára történő befizetést, ha a befizető személy a Bankszámlatulajdonos pontos nevét és számlaszámát ismeri. Ezen adatok hiányossága esetén
a Bank nem szolgáltat ki hiányzó részadatokat.

(c)
A Bank az Üzletfél kérésére – a Bankszámlára történő készpénzbefizetései megkönnyítésére –
hetente legfeljebb 12 db kitöltött postai készpénz-átutalási megbízást bocsát rendelkezésre. A postai
készpénz-átutalási megbízással történő befizetés jóváírását a Bank a Kondíciós Listában közzétett
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jutalék felszámítása mellett végzi. A postai készpénz-átutalási megbízáson befizetett összegek
jóváírása a Bankhoz való beérkezés napján történik, a beérkezés értéknapjával.
(d)
A készpénzbefizetési célra szolgáló nyomtatvány, illetve a pénztárbizonylat, továbbá a
készpénzbefizetés igazolására szolgáló banki nyomtatvány, készpénzbefizetési megbízás, valamint a
Bank által – saját döntése alapján – elfogadott készpénzátutalási megbízás tartalmazza legalább a
Kedvezményezett Bankszámla-tulajdonos nevét és pénzforgalmi jelzőszámát, valamint biztosítja a
Fizető Fél Kedvezményezett általi beazonosíthatóságát biztosító hivatkozás és egyéb közlemény
megadását. A fizetési megbízásokon a “Közlemény” rovatban feltüntetett adatok vagy utasítások a
fizetés címzettjének szólnak, azok a Bank jogait és kötelezettségeit nem érintik, a Bank azok
helyességét nem vizsgálja.
(e)
A Bank a Bankszámla-tulajdonos, vagy harmadik személy Fizető Fél által átadott készpénzt
haladéktalanul megszámolja és a Bankszámla-tulajdonos Bankszámlájára haladéktalanul a
Bankszámla-tulajdonos rendelkezésére bocsátja.
(f)

A készpénzátutalási megbízás útján az Üzletfél pénzforgalmi szolgáltatón keresztül
készpénzt fizethet, vagy fizettethet be a Banknál vezetett Bankszámlájára. A Bank
vállalja az Üzletfél által, illetve részére készpénzátutalási megbízás útján
kezdeményezett készpénz befizetéshez kapcsolódóan az adatállományok
átadását az Üzletfél és a postai szolgáltató (jelenleg Magyar Posta Zrt.) között. A
Bank a készpénzátutalási megbízás útján befolyó összegek részletes adatairól a
postai szolgáltatótól kapott módon tájékoztatja az Üzletfelet Business Terminálon,
illetve CIB Internet Bankon, CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül. A Bank a
postai szolgáltató
által a készpénzátutalási megbízás teljesítésével
összefüggésben felszámított ellenértéket az Üzletfélre tovább terheli és ezen
ellenértékkel, valamint az általa a készpénzátutalási megbízás szolgáltatás
nyújtásáért felszámított Kondíciós Listában meghatározott ellenértékkel megterheli
az Üzletfél Bankszámláját.

(g)
A Bank jogosult az Üzletfél Bankszámláján jóváírt összegeket azok kamataival és költségeivel
együtt visszaterhelni és/vagy az Üzletféltől a megfelelő összegek megfizetését követelni, ha az a
bank, amelytől az Üzletfél részére a fizetés érkezett, a Bank számláját valamely összeggel
visszaterheli.

(h)

A Bankszámlára történő, ATM-en keresztüli befizetések

(i)
Az Üzletfélnek lehetősége van arra, hogy napi 24 órán keresztül – a Bank által meghatározott –
kizárólag a Bank által üzemeltetett ATM-ekbe a Banknál érvényes, forintalapú Visa, MasterCard
Bankkártyával forintbankjegyekben készpénzt fizessen be a Bankkártyájához tartozó, forintban
vezetett Bankszámlára, kizárólag az erre a célra rendszeresített, az ATM által kiadott boríték
felhasználásával.
(ii)
Az ATM-et Banki alkalmazottból álló bizottság (a továbbiakban: bizottság) minden Banki Napon
pénztárnyitás előtt kinyitja, majd a nap folyamán a borítékban elhelyezett összeget megszámolja,
amikor a banki számítógépes nyilvántartás ATM-en keresztül történt készpénzbefizetést jelez. A Bank
a forintbankjegyekben beérkezett összeget az Üzletfél forintban vezetett Bankszámláján a
megszámolás napján, de legkésőbb az elhelyezést követő három Banki Napon belül jóváírja.
(iii)

A Bizottság jegyzőkönyvet vesz fel a következő esetekben:
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(A)
amennyiben a befizetéskor az Üzletfél által megadott forintösszeg és a Bizottság által
megszámolt összeg között eltérés van. Ez esetben a Bank a Bizottság által megállapított összeget írja
jóvá a Bankszámlán;
(B)
amennyiben a boríték valutát (is) tartalmaz. Ez esetben a Bank a Bizottság által megállapított
összeget az adott devizanemben megnyitott Bankfióki függőszámlán írja jóvá, illetve a Bank által nem
forgalmazott valutákat értéktárban letétbe helyezi;
(C)

amennyiben a boríték hamis pénzt (is) tartalmaz;

(D) amennyiben a boríték pénzérmét vagy egyéb értéktárgyat (is) tartalmaz. Ez esetben a Bank a
pénzérmét vagy az értéktárgyat értéktárban letétbe veszi.
A fenti esetekben a számlavezető Bankfiók a felvett jegyzőkönyv
megküldésével értesíti az Üzletfelet. Az Üzletfél személyazonosságának
azonosításra alkalmas okirattal és jogosultságának az ATM által kiadott
befizetési bizonylatszelvénnyel történt igazolása után veheti át a valutát,
illetve az értéktárban elhelyezett pénzérmét vagy egyéb értéktárgyat.
(iv) Az ATM-en keresztül történő befizetésekre a Bank a Kondíciós Listában a Bankfiókban történő
készpénzbefizetésekre érvényes díjtételét alkalmazza.
4.5.2 Készpénzkifizetés Bankszámláról
(a)
Pénztári kifizetés Bankszámláról olyan Fizetési Művelet, ahol a Bank a Bankszámla-tulajdonos
Bankszámlája terhére készpénzkifizetést teljesít.
(b)
Kifizetési postautalvánnyal történő készpénzkifizetés olyan Fizetési Művelet, amellyel a
Bankszámla-tulajdonos megbízza a Bankot arra, hogy a Kedvezményezett javára a megbízásban
megjelölt címre forint devizanemben vezetett Bankszámla terhére forint kifizetést kezdeményezzen,
melyet a postai szolgáltató útján teljesít, amennyiben az Üzletfél Bankszámla-tulajdonos
Bankszámláján az utalandó összeg és a postai díj fedezete rendelkezésre áll. Az Üzletfélnek
Business Terminálon, illetve CIB Internet Bankon keresztül van lehetősége kifizetési utalvány
benyújtására a Bank részére. A Bank vállalja az Üzletfél által megadott postai kifizetési utalvány
megbízás adatainak átadását az Üzletfél és a postai szolgáltató között. A Bank az átvett
adatállományokat számítástechnikai és számszaki szempontból ellenőrzi, mely ellenőrzés kiterjed az
adatállomány olvashatóságára és feldolgozhatóságára. Ha az átvett adatállomány olvashatatlan, nem
a 852-es magyar ékezetes karakterkészlettel elkészített vagy egyéb okból további feldolgozásra
alkalmatlan, akkor a Bank hibajegyzékben értesíti az Üzletfelet a megbízás visszautasításáról. Az
adatállomány elfogadhatósága tekintetében ellenkezőjének bebizonyításáig a Bank nyilvántartása
irányadó. Az átadott adatok alapján a postai szolgáltató készpénz kifizetést teljesít a
Kedvezményezett javára. A postai szolgáltató részéről a Bankba visszaérkező, egyedi azonosítókkal
(azonosítószám, ellenőrzőszám, felvételi nap dátuma) ellátott adatállományokat a Bank a postai
szolgáltatótól történő kézhezvételt követően lekérdezhetővé teszi az Üzletfél részére Business
Terminálon és/vagy CIB Internet Bankon keresztül. Az Üzletfél által átadott adatállomány tartalmi
hibáiból eredő (pl. duplikált adatállomány, címiratok valótlanok, hiányosak, stb.) károkat az Üzletfél
maga viseli. Az Üzletfél általi hibás adatátadásból és az adatátadás megismétléséből eredő károkért,
többletköltségekért a Bank kizárja a felelősségét. A Bank a kifizetési utalvány szolgáltatás nyújtásáért
felszámított ellenértékkel a Kondíciós Lista szerint terheli meg az Üzletfél Bankszámláját.
(c)
A postai úton történő kifizetés során a kifizetési utalványon feladott pénzösszeg kézbesítésére
és kifizetésére a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről szóló 335/2012. (XII.
4.) Kormányrendeletnek a könyvelt postai küldeményekre vonatkozó szabályai megfelelően
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irányadóak. A kifizetési utalvány megbízás Visszavonása tételenként lehetséges, tehát az Üzletfél a
kötegben szereplő egyes tételek visszavonását külön-külön jogosult megtenni.
(d)

A Bank pénztáránál – amennyiben az adott Bankfióknál van készpénzkifizetésre
lehetőség - készpénzkifizetési célra szolgáló nyomtatvány kitöltésével vagy
pénztárbizonylat Aláírókartonon bejelentett aláírással megegyező módon történő
aláírásával, a megbízás Elektronikus aláírópadon megjelenített adatai
helyességének jóváhagyásával és a pénztárbizonylat Elektronikus aláírópadon
történő, kézzel létrehozott, az Aláírókartonon bejelentett aláírással megegyező
módon, - amennyiben grafometrikus aláíráskép megadásra került - a grafometrikus
aláírásképpel megegyező módon történő Aláírókartonon bejelentett aláírással
megegyező módon történő kézzel létrehozott elektronikus aláírásával, valamint csekken kívül - készpénzfelvételi utalvánnyal vehető fel készpénz a
Bankszámláról.

4.5.3 Postai készpénzforgalmi szolgáltatások postai díjának beszedése
(a)
A Bank a postai kifizetési utalvány megbízás adatainak postai szolgáltatónak történő átadásával
egyidejűleg a postai szolgáltató által felszámított díjjal, továbbá az utalvány összegével az Üzletfél
Bankszámláját megterheli.
(b)
A Bank vállalja a Posta telephelyi pénzforgalmi szolgáltatásához kapcsolódóan a készpénz
befizetés összegének az Üzletfél Bankszámláján történő jóváírását és az adatállományok vagy
adathordozók továbbítását az Üzletfél és a Posta között.
(c)
A Bank a telephelyi pénzforgalmi szolgáltatás postai díjával az Üzletfél Bankszámláját
megterheli.
(d)
A Bank a postai készpénzforgalmi szolgáltatásokért a Kondíciós Listában közzétett díjat
számítja fel az Üzletfélnek a Kondíciós Listában meghatározott feltételek szerint. Ezen felül a Magyar
Posta Zrt. által felszámított díja(ka)t is a Bank az Üzletfél Bankszámlájára terheli.
4.5.4 Megbízások ki- és befizetés Elektronikus aláírópad segítségével
(a)

A Bank által külön hirdetményben megjelölt Bankfiókok vonatkozásában a Bank
jogosult biztosítani az Üzletfélnek a pénztári ki- és befizetések, eseti forint/deviza
átutalási -és átvezetési megbízás, állandó forint átutalási -és átvezetési megbízás
vonatkozásában az Elektronikus aláírópad használatát.

(b)

Elektronikus aláírópad használata esetében az azon megjelenített nyilatkozatokat
az Üzletfél kézzel létrehozott elektronikus aláírással, a Bank fokozott biztonságú
elektronikus aláírással írja alá.
Együttes rendelkezés esetén a papír alapú
megbízás Elektronikus aláírópad használata esetén is szükséges.

(c)

Az elektronikus dokumentumok Üzletfelet megillető példányát a Bank az alábbi
módon teszi a megbízást adó személyt számára elérhetővé:
(i)

ha a Rendelkező Személy vagy a meghatalmazott rendelkezik CIB Bank
Mobilalkalmazással vagy CIB Bank Online-nal, az ott található postaládájában
történő elhelyezéssel;

(ii)

ha a Rendelkező Személy vagy a meghatalmazott nem rendelkezik CIB Bank
Mobilalkalmazással vagy CIB Bank Online-nal, a Bank nyilvántartásában
szereplő email címre történő megküldéssel;
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(iii) ha a Rendelkező Személynek vagy a meghatalmazottnak nincs CIB Bank
Mobilalkalmazása vagy CIB Bank Online-ja és nincs a Bank által nyilvántartott
email címe sem, a Rendelkező Személy vagy meghatalmazott a bizonylatot
papír alapon kapja meg.
(d)

Az Üzletfél jogosult bármely esetben a megbízás teljesítéséről papír alapú igazolást kérni.

(e)
Bank jogosult egyoldalú döntése alapján az elektronikus aláírópad segítségével történő
megbízásadás lehetőségét részben vagy egészben korlátozni.
4.6

Díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetésre illetve készpénzfelvételre vonatkozó szabályok
4.6.1 A fogyasztónak minősülő Üzletfél jogosult a fizetési számláról az adott naptári
hónapban első két alkalommal forintban teljesített Bankfiókban történő
készpénzkifizetés vagy Bankkártyával a Magyarországon elhelyezett ATM-ből történő
készpénzfelvétel együttes összegének 150.000 forintot meg nem haladó részét díjtól és
költségtől menetesen igénybe venni, amennyiben ingyenes készpénzfelvételről szóló
Nyilatkozatot tesz.
4.6.2 A fogyasztónak minősülő Üzletfél a Nyilatkozatot megteheti bármelyik Bankfiókban
személyesen vagy meghatalmazott útján a Bank által rendelkezésre bocsátott
formanyomtatványon, illetve CIB Internet Bankon keresztül, amennyiben rendelkezik
Elektronikus Szolgáltatásra vonatkozó szerződéssel.

A Bank a törvényben foglaltakon felül a Nyilatkozat megtételét biztosítja:
a) CIB24-en keresztül, távközlő eszköz útján tett, bizonyítható és azonosítható
módon rögzített szóbeli nyilatkozattal, ha rendelkezik TAK kóddal a nyilatkozatot
tenni kívánó Üzletfél.
b) Private Banking szolgáltatás igénybevételére kötött megállapodásban kijelölt
Személyi
Bankárnál,
Prémium
Szolgáltatás
igénybevételére
kötött
megállapodásban kijelölt Prémium Banki Tanácsadónál, Magnifica Üzletfél a
Magnifica Bankáránál távközlő eszköz útján tett, bizonyítható és azonosítható
módon rögzített szóbeli nyilatkozattal.
4.6.3 Ha a fizetési számláról az adott hónapban az első két alkalommal forintban teljesített
készpénzkifizetés illetve készpénzfelvétel együttes összege a 150.000 Forintot
meghaladja, a 150.000 Forint feletti összeg után számítja fel a Bank a Kondíciós
Listában meghatározott fix díjat vagy amennyiben a díj számításának módja százalékos
formában van meghatározva a százalékos mértéket, de minimum a Kondíciós Listában
meghatározott minimum díjat, maximum pedig a Kondíciós Listában meghatározott
maximum díjat.
4.6.4 A 4.6.1. pontban meghatározott Bankfiókban történő készpénzkifizetésre az az Üzletfél
jogosult, akinek 2013. november 22-én azon, a Banknál vezetett fizetési számlája felett,
melyre a Nyilatkozatot kívánja megtenni, nem volt rendelkezési jogot biztosító aktív
Bankkártyája.
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4.6.5 Egy fizetési számlához egy Nyilatkozat tehető, egy Üzletfél egy nyilatkozatot tehet. Az
Üzletfél egyidejűleg csak egy pénzforgalmi szolgáltatónál igényelheti a díjtól és
költségtől mentes készpénzkifizetést illetve készpénzfelvételt.
4.6.6 Közös tulajdonú számla esetében bármelyik Számlatulajdonos megteheti a
Nyilatkozatot,
mely esetben a
másik
Számlatulajdonos
az ugyanezen
Számlatulajdonossal közös tulajdonú másik fizetési számlára már nem jogosult
Nyilatkozatot tenni.
4.6.7 A díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés illetve készpénzfelvétel kezdő időpontja:
(a)

a 2014. január 20-ig megtett Nyilatkozatok esetében 2014.02.01-től;

(b)
a naptári hónap 1-20. napja között megtett Nyilatkozatok esetében a következő hónap 1.
napjától;
(c)
- a naptári hónap 21. napja és a naptári hónap utolsó napja között tett Nyilatkozatok esetében,
a következő hónapot követő hónap 1. napjától.
4.6.8 A Nyilatkozat visszavonására vonatkozó rendelkezések
(a)

A Nyilatkozat Visszavonó rendelkezéssel vagy a korábbi Nyilatkozatban
megjelölttől eltérő fizetési számlát jelölő Nyilatkozattal vonható vissza.

(b)

A Visszavonó rendelkezést az Üzletfél megteheti bármelyik Bankfiókban
személyesen vagy meghatalmazott útján a Bank által rendelkezésre bocsátott
formanyomtatványon, illetve CIB Internet Bankon keresztül, amennyiben
rendelkezik Elektronikus Szolgáltatásra vonatkozó szerződéssel.

(c)

A Bank a törvényben foglaltakon felül a Visszavonó rendelkezés megtételét
biztosítja:
- CIB24-en keresztül, távközlő eszköz útján tett, bizonyítható és azonosítható
módon rögzített szóbeli nyilatkozattal, ha rendelkezik TAK kóddal a nyilatkozatot
tenni kívánó Üzletfél.
- Private Banking szolgáltatás igénybevételére kötött megállapodásban kijelölt
Személyi
Bankárnál,
Prémium
Szolgáltatás
igénybevételére
kötött
megállapodásban kijelölt Prémium Banki Tanácsadónál, Magnifica Üzletfél a
Magnifica Bankáránál távközlő eszköz útján tett, bizonyítható és azonosítható
módon rögzített szóbeli nyilatkozattal.

4.6.9 A díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés illetve készpénzfelvételre való
jogosultság arra a fizetési számlára vonatkozóan, melyre az Üzletfél a Nyilatkozatot
tette, megszűnik az alábbiakban meghatározott időpontban:
(a) a naptári hónap 1-20. napja között megtett Visszavonó rendelkezés vagy a
korábbi Nyilatkozatában megjelölttől eltérő fizetési számlát jelölő Nyilatkozat
esetében a következő hónap 1. napjától
(b) naptári hónap 21. napja és a naptári hónap utolsó napja között megtett
Visszavonó rendelkezés vagy a korábbi Nyilatkozatában megjelölttől eltérő fizetési
számlát jelölő Nyilatkozat esetében a következő hónapot követő hónap 1. napjától.
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4.6.10 A Bankfiókban történő ingyenes készpénzkifizetésre az Üzletfél az alábbiakban
meghatározott ideig jogosult:
4.6.10.1.2015. január 1-ig, ha a fizetési számla feletti rendelkezési jogot biztosító
Bankkártyára vonatkozó szerződés a Bank és az Üzletfél között nem jön létre 2014.
december 31-ig. vagy
4.6.10.2. a kibocsátott Bankkártya aktiválásáig, de legkésőbb a Bankkártya éves díjának
a bankkártyára vonatkozó kondíciós listában meghatározott esedékességének napjáig
vagy 2015. január 1-ig, ha a fizetési számla feletti rendelkezési jogot biztosító
Bankkártyára vonatkozó szerződés jön létre a Bank és az Üzletfél között.
4.6.10.3. 2014. december 31-ig, ha a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi
vállalkozás 2014. december 1-i értesítése alapján a nyilatkozattevő nyilatkozata hatályát
vesztette.
4.6.11 Jelen fejezet alapján a teljesítés időpontjának a Bankfiókban történő készpénzkifizetés
esetén a készpénzfizetési bizonylaton, a Bankkártyával Magyarországon elhelyezett
ATM-ből történő készpénzfelvétel esetén az az időpont tekinthető, mely időpontban a
Bank a tranzakciót engedélyezi, mely időpont a Bank belső nyilvántartásában kerül
rögzítésre. A Bank tájékoztatja az Ügyfeleket, hogy az engedélyezés időpontja minden
esetben korábbi időpont annál az időpontnál, ami a bankkártya bizonylaton feltűntetésre
kerül.
4.6.12 A Bank az Üzletfelek javára A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi
LXXXV. Törvény 36/A. §-ban foglaltaktól az alábbiakban tér el a Nyilatkozat megtétele
tekintetében:
4.6.12.1. A Nyilatkozat megtételének nem feltétele, hogy a fogyasztónak minősülő
Üzletfél a 16. életévét betöltse és hogy Magyarországon lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkezzen.
4.6.13 A Bank az Üzletfelek javára A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi
LXXXV. Törvény 36/A. §-ban foglaltaktól az alábbiakban tér el a készpénzkifizetés vagy
készpénzfelvétel hitelkeret terhére történő teljesítése tekintetében:
4.6.13.1. A Bank a 4.6.1. pontban meghatározott, részben vagy egészben az Üzletfél
részére
biztosított
hitelkeret
terhére
teljesített
készpénzkifizetés
vagy
készpénzfelvétel esetén nem vizsgálja a fizetési számlára érkező munkavégzésre
irányuló jogviszonyból származó jövedelem nagyságát.
5.

PÉNZTÁRSZOLGÁLAT

5.1 Készpénzbefizetés, illetve felvétel a Bank pénztárhelyiségeiben történhet. Bankkártyával
rendelkező Üzletfél ezen kívül a készpénzkiadó automatákat (ATM), illetve készpénzfelvétel
esetén idegen bank pénztárát is igénybe veheti, amennyiben az idegen bank nyújt erre vonatkozó
szolgáltatást. A Bank készpénzfelvétel esetén a felvevõ személyazonosságának és a készpénz
felvételére való jogosultságának igazolását kéri. A Bank a meghatalmazott által történő
Készpénzfelvételt belső rendelkezései alapján kiemelten ellenőrzi. A meghatalmazott a
Bankszámláról napi maximum 1.000.000 (egymillió) forintot vagy ennek megfelelő összegű valutát
vehet fel. Ennél nagyobb összeg kifizetésére a meghatalmazott részére maximum 10.000.000
(tízmillió) forint vagy annak megfelelő összegű valuta erejéig akkor van lehetőség, ha a
Bankszámla-tulajdonos külön, a Bank által meghatározott módokon értesíti a Bankot arról, hogy a
meghatalmazott részére 1.000.000 (egymillió) forintnál vagy annak megfelelő összegű valutánál
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nagyobb összeg felvételét kívánja lehetővé tenni. 10.000.000 (tízmillió) forintot vagy annak
megfelelő összegű valutát meghaladó összegnek meghatalmazott részére történő kifizetését a
Bank nem teljesíti.
5.2 A Bank pénztárszolgálatot Bankfiókjaiban a meghirdetett pénztári órák alatt tart. A Bank ilyenkor a
kifüggesztett árfolyamtáblán feltüntetett valuták Bank által meghatározott vételi illetve eladási
árfolyama alapján pénzváltást is végez. A Bank fenntartja a jogot, hogy a jogszabályok
előírásainak megtartásával esetenként a meghirdetett (a Bankfiók nyitvatartási ideje szerinti)
pénztári órák rendjétől eltérjen.
5.3 A Kondíciós Listában meghatározott összegnél magasabb összegű készpénz felvételének
szándékát az Üzletfél köteles a készpénzfelvétel tervezett napját megelőzően, a Kondíciós
Listában meghatározott időben és módon bejelenteni (a bejelentési kötelezettségeket és az
összeghatárokat a Kondíciós Lista tartalmazza).
5.4 A Bank a hiányos vagy más okból sérült, illetve kivonás alatt álló törvényes magyar fizetőeszközt
a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően elfogadja. A pénztári befizetéseknél a
befizetéskor megadott közlemény helyességéért és valódiságáért az Üzletfél tartozik
felelősséggel, azt a Bank - jogszabályi kötelezés hiányában - nem vizsgálja. Ha az Üzletfél által
befizetni kívánt fizetőeszköz (pénzváltásnál valuta) hamis, hamisított vagy hamisnak,
hamisítottnak látszik, a Bank azt – jegyzőkönyv felvétele mellett – bevonja, és haladéktalanul
megküldi vizsgálatra az MNB részére. Az ilyen fizetőeszköz átvétele - a vizsgálat lezárását
megelőzően avagy, ha a fizetőeszköz hamis, vagy hamisított volta az MNB által megállapítást
nyer és a hamis fizetőeszköz az MNB által bevonásra kerül - az Üzletfél részére semmiféle anyagi
igényt nem keletkeztet. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a fizetőeszköz nem hamis, illetve
hamisított, úgy a Bank erről értesíti az Üzletfelet és a fizetőeszköz ellenértékét jóváírja az Üzletfél
Bankszámláján.
5.5 A továbbiakban a Bank az MNB szakvéleménye alapján jár el. A hamis fizetőeszközöket az MNB
bevonja, a valódiakat visszaküldi a Banknak. A Bank köteles a valódi fizetőeszközök értékét az
Üzletfél Bankszámláján jóváírni, illetve Üzletfelét az MNB vizsgálatának eredményéről értesíteni.
Amennyiben a fizetőeszköz hamis, vagy hamisított volta az MNB által megállapítást nyer és a
hamis fizetőeszköz az MNB által bevonásra kerül - az az Üzletfél részére semmiféle anyagi igényt
nem keletkeztet.
5.6 Az Üzletfél nem köteles megvárni a Bank által előírt csomagolásban átadott bankjegyek és érmék
valódiságának vizsgálatát és szám szerinti megszámolását, ha olyan nyilatkozatot tesz, amely
szerint a távollétében a Bank által megállapított esetleges hiányokat és hamisítványokat elismeri
és ellenértéküket kiegyenlíti.
5.7

Pénzforgalmi bankszámla

5.7.1 Pénzforgalmi bankszámla az a fizetési számla, mely az általános forgalmi adó fizetésére
kötelezett természetes személy (Számlatulajdonos) rendszeres gazdasági tevékenysége körében a
Számlatulajdonos rendelkezésének megfelelően kifejezetten pénzforgalmi számlaként kerül
megnyitásra, a Számlatulajdonos az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 178.§. 28. pontja
szerinti vállalkozási tevékenységével kapcsolatos pénzforgalmának lebonyolítása céljából.
5.7.2 A pénzforgalmi bankszámla megnyitásához a magánszemélyek jelen általános szerződési
feltételek 1.1.3. pontjában meghatározottak mellett a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál történt
nyilvántartásba vételről szóló okirat másolati példányának a Bank részére történő átadása szükséges.
5.7.3 Bármely típusú lakossági bankszámla megnyitható pénzforgalmi bankszámlaként. A Fogyasztó
Üzletfél írásban kérheti a Banknál vezetett bármely típusú lakossági bankszámlájának pénzforgalmi
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bankszámlára történő módosítását, amennyiben az 5.7.2. pontban meghatározott dokumentumot
bemutatja a Banknak.
5.7.4 A pénzforgalmi számlával kapcsolatos díjakat és egyéb feltételeket a Kondíciós Lista
tartalmazza. A pénzforgalmi számlára egyebekben a 2009. évi LXXXV. törvény rendelkezései
alkalmazandók.
6.

SZÁMLAVÁLTÁS

6.1

A számlaváltás a fogyasztó részére a Magyarországon nyitott vagy vezetett fizetési számla
váltásához kapcsolódó eljárással összefüggő szolgáltatás, ha a számlaváltással érintett fizetési
számlákat azonos pénznemben vezetik és az érintett számlák legalább az alábbi fizetési
módok lebonyolítását teszik lehetővé:

•

fizetési számlához kötődő készpénzfizetés keretében készpénz befizetése fizetési számlára,
valamint készpénz kifizetése fizetési számláról és

•

fizetési számlák közötti fizetés keretében átutalás teljesítése, valamint jóváírása.
A számlaváltást a fizetési számla váltásáról szóló 263/2016. (VIII.31) Korm. Rendelet
(továbbiakban: Rendelet) szabályozza.
Jelen fejezet alkalmazásában:
Korábbi számlavezető: az a pénzforgalmi szolgáltató, amely továbbítja a számlaváltáshoz
szükséges információkat.
Új számlavezető: az a pénzforgalmi szolgáltató, amelynek a számlaváltáshoz szükséges
információkat továbbítják.

6.2

A számlaváltást a bankszámla tulajdonosának számlaváltási meghatalmazás elnevezésű
nyomtatvánnyal kell írásban kezdeményeznie az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál
(továbbiakban: új számlavezető).
Közös bankszámla esetén a számlatulajdonosok kizárólag együttes számlaváltási
meghatalmazást adhatnak. Az új számlavezető az átvételi igazolással ellátott
meghatalmazásból egy példányt visszaad a Fogyasztó részére.

6.3

A számlaváltási meghatalmazásban az Üzletfélnek lehetősége van, hogy külön hozzájárulását
adhassa
• a korábbi számlavezető 6.5 pontban meghatározott egyes feladatai, valamint
• az új számlavezető 6.6 pontban meghatározott egyes feladatai elvégzéséhez;
meghatározza a számlaváltással érintett:
• beérkező ismétlődő átutalásokat,
• rendszeres átutalási megbízásokat és
• beszedési megbízásokat;
• nyilatkozzon arról, hogy az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltató helyett inkább maga végzi
a beérkező ismétlődő átutalások fizető feleinek, illetve a beszedések kedvezményezettjeinek
6.6. c) és d) pontja szerinti értesítésével összefüggő feladatokat. Ebben az esetben az új
számlavezető levélmintát bocsát az Üzletfél rendelkezésére, amely tartalmazza a fizetési
számla adatait és a meghatalmazásban megjelölt kezdő időpontot.
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• meghatározza azt a munkanapot*, amelytől kezdődően a rendszeres átutalási megbízásokat és
a beszedési megbízásokat az új számlavezetőnél nyitott vagy vezetett fizetési számláról kell
teljesíteni;
• a korábbi számlavezető által vezetett fizetési számla keretszerződést - felmondási idő kikötése
hiányában - legkorábban az előbbi pontban *-al jelölt munkanappal felmondja.
*A munkanapot attól a munkanaptól kell számítani, amikor a korábbi számlavezetőtől a 6.4 a.)
és b.) pontja alapján továbbított adatokat az új számlavezető megkapta (a továbbiakban: kezdő
nap). A munkanap legkorábbi időpontja a kezdőnapot követő hatodik munkanap.

6.4

Az új számlavezető a számlaváltási meghatalmazás átvételét követő két munkanapon belül
felkéri a korábbi számlavezetőt a következő műveletek elvégzésére, amennyiben azt a
számlaváltási meghatalmazás tartalmazza:

a) a számlaváltással érintett valamennyi fennálló rendszeres átutalási megbízás teljesítéséhez
szükséges adatok és a beszedési felhatalmazások adatainak átadása az új számlavezetőnek
és - amennyiben azt az Üzletfél külön igényelte – az Üzletfélnek;
b) a megelőző 13 hónapban a fizetési számlára beérkező rendszeres átutalásokra és a beszedők
által kezdeményezett ismétlődő beszedési megbízásokra vonatkozó adatok átadása az új
számlavezetőnek és - amennyiben azt az Üzletfél külön igényelte – az Üzletfélnek;
c) ha a korábbi számlavezető vagy a központi átirányítási szolgáltatás nem biztosít automatikus
átirányítást, akkor a beszedési megbízások teljesítésének és a beérkező átutalások
jóváírásának leállítása a meghatalmazásban megjelölt naptól kezdődő hatállyal;
d) a rendszeres átutalási megbízások törlése a meghatalmazásban megjelölt naptól kezdődő
hatállyal;
e) az Üzletfél által meghatározott napon a fizetési számla pozitív egyenlegének átutalása az új
számlavezetőnél nyitott vagy vezetett fizetési számlára;

f) a korábbi számlavezetőnél vezetett fizetési számla lezárása az Üzletfél által meghatározott
munkanapon.
6.5

A korábbi számlavezető az új számlavezető felkérésének kézhezvételét követően a következő
műveleteket végzi el, amennyiben azt a felkérés tartalmazza:

a) 6.4 a.) és b.) pontjában meghatározott adatokat öt munkanapon belül megküldi az új
számlavezetőnek és szükség esetén az Üzletfélnek;
b) ha a korábbi számlavezető vagy a központi átirányítás szolgáltatás nem biztosít automatikus
átirányítást, akkor a számlaváltási meghatalmazásban megjelölt naptól kezdődő hatállyal
ba) a beérkező átutalásokat nem írja jóvá a fizetési számlán és
bb) a beszedési megbízásokat nem teljesíti;
c) a meghatalmazásban megjelölt naptól kezdődő hatállyal a rendszeres átutalási megbízásokat
törli;
d) a meghatalmazásban megjelölt napon a fizetési számlán fennmaradó pozitív egyenleget
átutalja az új számlavezetőnél nyitott és vezetett fizetési számlára;
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e) a fizetési számlát megszünteti a fizetésiszámla-szerződésben felmondási idő kikötése
hiányában a meghatalmazásban megjelölt napon, felmondási idő kikötése esetén a megjelölt
naptól számítottan a felmondási idő leteltekor, amennyiben
•
•
•
f)

6.6

az Üzletfél a fizetésiszámla-szerződést a 6.3. pontjában meghatározottaknak megfelelően
felmondta,
az Üzletfélnek nincs további fennálló kötelezettsége az adott fizetési számla tekintetében,
valamint
az a), b) és d) pontban meghatározott feladatait teljesítette;

bizonyítható módon haladéktalanul tájékoztatja az Üzletfelet,
kötelezettségei akadályozzák fizetési számlájának megszüntetését.

amennyiben

fennálló

Az új számlavezető a korábbi pénzforgalmi szolgáltatótól a 6.4 a.) és b.) pontjában kért adatok
kézhezvételét követő öt munkanapon belül a számlaváltási meghatalmazásban meghatározott
módon, illetve amennyiben a korábbi számlavezető vagy az Üzletfél által megadott információk
azt számára lehetővé teszik:

a) rögzíti és a számlaváltási meghatalmazásban megjelölt naptól kezdődő hatállyal teljesíti az
Üzletfél által megjelölt rendszeres átutalási megbízásokat;
b) megteszi az előkészületeket a beszedési megbízásoknak a beszedési felhatalmazásokban
megjelölt naptól kezdődő teljesítésére;
c) a fizetési számlára ismétlődően átutalást teljesítő fizető feleket azok számlavezető pénzforgalmi
szolgáltatói útján tájékoztatja az Üzletfél új számlavezetőnél vezetett fizetési számlájáról;
d) a beszedőket tájékoztatja az új fizetési számláról és megjelöli azt az időpontot, amelytől
kezdődően a beszedési megbízást a fizetési számla terhére teljesíti.
Ha az új számlavezető nem rendelkezik a c) pont szerinti ismétlődően átutalást teljesítő fizető fél vagy
a d) pont szerinti beszedés kedvezményezettjének tájékoztatásához szükséges adatokkal, felkéri az
Üzletfelet vagy a korábbi számlavezetőt a hiányzó adatok megadására.

6.7

A fizetési-számlaszerződés megszüntetésének és a felek közötti elszámolásnak nem lehet
akadálya, hogy a fogyasztó a fizetési számlát szolgáltatáscsomagban veszi igénybe, vagy a
fogyasztó és a korábbi számlavezető között egyéb üzleti kapcsolat is fennáll, ide nem értve a
jogszabályban kifejezetten megengedett árukapcsolás esetét.
Korábbi bankszámla megszüntetése esetén előfordulhat - a számlaváltási folyamat keretében
– hogy korábbi számlavezető bankja további teendők elvégzésével keresheti meg, amelyekkel
kapcsolatban Önnek intézkednie szükséges a bankszámla megszüntetését megelőzően.
Bármely ilyen tényező felmerülése esetén korábbi számlavezető bankja tájékoztatni fogja Önt
erről és a számla megszüntetéséhez szükséges teendőkről, melynek megtétele esetén a
számla megszüntetésének nem lesz akadálya.

6.8

Bankunk a számlaváltási szolgáltatásra vonatkozóan a fogyasztók részére a „Tájékoztató
azonos pénznemben vezetett bankszámla váltáshoz kapcsolódó eljárásra vonatkozóan” című
dokumentumban Tájékoztatást nyújt a számlaváltási eljárásról, a határidőkről, az esetlegesen
a számlaváltási eljárásért felszámított díjakról, azokról az adatokról, amelyet a fogyasztónak a
számlaváltás során meg kell adnia és a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának igénybevételi
lehetőségéről és módjáról.
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A „Tájékoztató azonos pénznemben vezetett bankszámla váltáshoz kapcsolódó eljárásra
vonatkozóan” dokumentum megtekinthető a bankfiókjainkban, mindenkor elérhető bankunk
honlapján a www.cib.hu címen és kérésre az Üzletfél rendelkezésére bocsátjuk.
Az a pénzforgalmi szolgáltató, amely a Rendeletben meghatározott kötelezettségeit nem vagy
nem megfelelően teljesíti, és ezzel a fogyasztónak kárt okoz, köteles a fogyasztó pénzügyi
veszteségét - ideértve a díj- és kamatveszteségeit is - haladéktalanul megtéríteni.

6.9

A pénzforgalmi szolgáltató mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy az e rendeletben
meghatározott kötelezettségének teljesítését tevékenysége körén kívül eső elháríthatatlan ok
(vis maior), vagy jogszabályban, közösségi jogi aktusban előírt rendelkezések zárták ki.
A korábbi számlavezető nem utasíthatja vissza a fogyasztó számlaváltási meghatalmazását.
6.10. Számlanyitás megkönnyítése más EGT-államban
6.10.1. Másik EGT-államban működő pénzforgalmi szolgáltatónál történő
fizetési számla megnyitásának megkönnyítése érdekében a fizetési
számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató a fogyasztó kérésére kimutatást
ad a fogyasztó részére:
•

az érvényes rendszeres átutalási megbízásokról;

•

az érvényes beszedési felhatalmazásokról;

•

a megelőző 13 hónapban a fogyasztó fizetési számláján jóváírt ismétlődő beérkező
átutalásokról, valamint a fogyasztó számlájának terhére teljesített beszedési
megbízásokról.

A kimutatást a pénzforgalmi szolgáltató díj- és költségmentesen bocsátja a fogyasztó
rendelkezésére.
6.10.2. A fizetésiszámla-szerződés fogyasztó általi felmondása esetén a
korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számlán
fennmaradó pozitív egyenleget a fogyasztó kérésére
•

átutalja a fogyasztó új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott vagy vezetett fizetési
számlájára;

•

elszámol a fogyasztóval.
6.10.3. A 6.10.2.
szolgáltató

pontban

meghatározott

feladatokat

a

pénzforgalmi

a.) felmondási idő kikötésének hiányában a fogyasztó által megjelölt, legalább hat munkanappal
a fogyasztó kimutatás kérésének napja utáni munkanapon;
b.) felmondási idő kikötésekor a felmondási idő lejártát követő munkanapon végzi el.
A pénzforgalmi szolgáltatónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a fogyasztót, amennyiben fennálló
kötelezettségei akadályozzák a fizetési számlájának megszüntetését.
6.11. Számlaváltás külföldön vezetett fizetési számláról Magyarországon vezetett számlára
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A fogyasztó fizetési számla megnyitására vonatkozó kezdeményezése során a 6.10.1. pontjának
megfelelő tartalmú, külföldi pénzforgalmi szolgáltató által kiállított dokumentumok bemutatása nem
kötelezi az új számlavezetőt arra, hogy általa egyébként nem nyújtott szolgáltatásokat biztosítson.

7.

MÁSODLAGOS SZÁMLAAZONOSÍTÓ

7.1. A Bankszámla-tulajdonos fizetési számlájának azonosítására a Bankszámla-tulajdonos és a
Rendelkező Személy (Bankszámla-tulajdonos és Rendelkező Személy jelen 7. pont vonatkozásában
együttesen: rendelkezésre jogosult) - amennyiben a Bankszámla-tulajdonos másképpen nem
rendelkezik - Másodlagos számlaazonosítóként valamely EGT-államra, mint földrajzi területre utaló
országkódot tartalmazó mobiltelefonszámot, továbbá elektronikus levelezési címet, az állami adó- és
vámhatóság által megállapított adóazonosító jelet vagy adószámot határozhat meg a Banknál tett
bejelentés útján (Másodlagos számlaazonosító hozzárendelése). A rendelkezésre jogosult amennyiben a Bankszámla -tulajdonos másképpen nem rendelkezik – a 7.2 pontban foglaltak
figyelembevételével bármikor kérheti a bejelentett Másodlagos számlaazonosító törlését a Banknál.
7.2. A rendelkezésre jogosult a 7.1. pontban foglalt Másodlagos számlaazonosító hozzárendelését,
annak törlését, illetve a Másodlagos számlaazonosító éves megerősítését a bankfiókok nyitvatartási
idejében , CIB24-en illetve a www.cib.hu oldalon- a lenti szabályok figyelembe vételével folyamatosan
biztosítja.
7.2.1. Bankfiókra vonatkozó speciális szabályok
7.2.1.1.A Bankszámla-tulajdonos vagy Rendelkező személy a Bankfiókban bármely típusú
Másodlagos számlaazonosítót megadhat, törölhet, illetve annak 7.11 szerinti éves megerősítését
elvégezheti.
7.2.1.2.Ha az Üzletfél Másodlagos számlaazonosítóként e-mail címet, vagy telefonszámot ad meg,
úgy a Bank a regisztrálni kívánt telefonszámra SMS-ben, illetve a regisztrálni kívánt e-mail címre emailben hitelesítő kódot küld, amely egy hat számjegyből álló ellenőrző kód. A kód érvényességi ideje
48 óra. A kód az érvényességi ideje alatt használható fel. Abban az esetben, ha a kód az
érvényességi ideje alatt nem kerül felhasználásra, új regisztrációs művelet indítása szükséges, amely
során új kód kerül kiküldésre.
7.2.1.3.Amennyiben az Üzletfél saját adószámát, illetve adóazonosító jelét adja meg, az Üzletfél a
korábban a Banknál megadott adatot adhatja meg, ellenkező esetben a Bank jogosult az adószám,
illetve adóazonosító jel igazolását kérni.
7.2.2. www.cib.hu-ra, mint regisztrációs oldalra vonatkozó speciális szabályok
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7.2.2.1. A Bank a www.cib.hu oldalon Másodlagos számlaazonosító regisztrációját biztosítja. A
www.cib.hu oldal jelen alpont vonatkozásában a továbbiakban regisztrációs oldal.
7.2.2.2. A regisztrációs oldalon kizárólag az olyan önálló rendelkezési joggal bíró Bankszámlatulajdonos Üzletfél tud Másodlagos számlaazonosítót regisztrálni a Bankszámlához, aki rendelkezik
CIB Internet Bank, CIB Bank Mobilalkalmazás, CIB Bank Online szolgáltatásra vonatkozó
szerződéssel. A regisztrációs oldalon a CIB Internet Bank, CIB Bank mobilalkalmazáshoz, CIB Bank
Online szolgáltatáshoz tartozó Felhasználói azonosítóval és az Üzletfélre vonatkozó megállapodás
alapján WithKey vagy Hard token által generált egyedi jelszóval biztosított a belépés.
7.2.2.3. A regisztrációs oldalon kizárólag valamely EGT-államra, mint földrajzi területre utaló
országkódot tartalmazó mobiltelefonszámot, illetve e-mail címet lehet regisztrálni. A regisztrációs
oldalon kizárólag olyan telefonszám, illetve e-mail cím mint Másodlagos számlaazonosító rögzítésére
van lehetőség, amely az önálló rendelkezési joggal bíró Bankszámla-tulajdonos Üzletfél saját
tulajdonában van.
7.2.2.4. A telefonszám, illetve e-mail cím mint Másodlagos számlaazonosító megadását követően, a
Bank a regisztrálni kívánt telefonszámra SMS-ben, e-mail cím esetén a megadott e-mail címre
megerősítő kódot küld, amely egy 6 számjegyből álló ellenőrző kód. A kód érvényességi ideje 48 óra.
A kód az érvényességi ideje alatt használható fel. Amennyiben a kód annak érvényességi ideje alatt
nem kerül felhasználásra, vagy ha az Üzletfél a regisztrációs folyamatot megszakítja, úgy a
regisztrációs folyamatot újra kell kezdeni.
7.2.2.5. Amennyiben a megerősítő kód megadása sikeres, úgy a Bank az Üzletfelet a visszaigazoló
oldalon tájékoztatja a regisztráció sikerességéről.
7.2.2.6. A sikeres regisztrációval a Másodlagos számlaazonosító azonnal hatályossá válik.

7.2.3. CIB24-re vonatkozó speciális szabályok
7.2.3.1.Az önálló rendelkezési joggal rendelkező Bankszámla-tulajdonos jogosult CIB24-en keresztül,
TAK azonosítást követően Másodlagos számlaazonosítót Bankszámlájához hozzárendelni, illetve a
korábban megadott Másodlagos számlaazonosítót lekérdezni, törölni, illetve annak 7.11 szerinti éves
megerősítését elvégezni.
7.2.3.2.CIB24-en valamennyi Másodlagos számlaazonosító típus megadható, azzal, hogy
Másodlagos számlaazonosító az önálló rendelkezési joggal bíró Bankszámla-tulajdonos Üzletfél saját
tulajdonában van.
7.2.3.3.A telefonszám és emailcím, mint Másodlagos számlaazonosító megadását követően, a Bank a
regisztrálni kívánt telefonszámra SMS-ben, email esetén a megadott emailcímre megerősítő kódot
küld, amely egy hat számjegyből álló ellenőrző kód. A kód érvényességi ideje 48 óra. A kód az
érvényességi ideje alatt használható fel. Amennyiben a kód annak érvényességi ideje alatt nem kerül
felhasználásra, úgy a regisztrációs folyamatot újra kell kezdeni.
7.2.3.4.A regisztráció eredményéről az Üzletfelet a CIB24 tájékoztatja. A sikeres regisztrációval a
Másodlagos számlaazonosító azonnal hatályossá válik.
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7.3. A rendelkezésre jogosult egy fizetési számlához több Másodlagos számlaazonosítót is
hozzárendelhet, azonban egy adott Másodlagos számlaazonosítót kizárólag egy fizetési számlához
rendelhet hozzá.
7.4. Akár a Bankszámla-tulajdonos, akár a Rendelkező Személy teszi meg az 7.1. pont szerinti
bejelentést, ahhoz mellékelni kell a Másodlagos számlaazonosítóval rendelkezni jogosult természetes
személy hozzájárulását ahhoz, hogy
a) neve, a bejelentésben foglalt fizetési számla IBAN-ja és a hozzárendelt Másodlagos
számlaazonosító a központi adatbázist működtető szervezet részére átadásra kerüljön, amely ezen
adatokat kezeli mindaddig, amíg a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásra nem kerül, vagy a Bank által
lefolytatott rendszeres éves adatellenőrzés sikertelenül zárul,
b) az a) pontban meghatározott adatait a központi adatbázist működtető szervezet a pénzforgalmi
szolgáltatás nyújtása és a fizetési műveletek, valamint annak kezdeményezésére irányuló kérelmek
feldolgozása, elszámolása és teljesítése keretében a fizetési megbízás teljesítése, valamint a fizetési
kérelem továbbítása céljából a fizetési műveletek feldolgozásában, elszámolásában és teljesítésében
közreműködő pénzügyi intézmények és pénzügyi intézménynek nem minősülő pénzforgalmi
szolgáltatók részére továbbítsa.
7.5. Amennyiben nem a természetes személy számlatulajdonos jogosult a Másodlagos
számlaazonosító kapcsán az 7.4. pont szerinti hozzájárulás megadására, akkor a Bankszámlatulajdonos beszerzi a jogosult 7.4. pont szerinti, a Másodlagos számlaazonosítóval kapcsolatos
hozzájárulását.
7.6. A Bank meggyőződik arról, hogy a rendelkezésre jogosult a Másodlagos számlaazonosító
ilyenként való használatára vagy egy bejelentett Másodlagos számlaazonosító törlésére jogosult-e.
7.7. Az 7.6. pont szerinti eljárás sikertelensége esetén a Bank a Másodlagos számlaazonosító
bejelentésének befogadását vagy a bejelentett Másodlagos azonosító törlése iránti kérést
visszautasítja.
7.8. A Bank a rendelkezésre jogosult 7.1. pont szerinti bejelentésének adattartalmát - természetes
személy esetében az 7.4. pont szerinti hozzájárulás alapján – a 7.6. pontban foglaltak teljesítésétől
számított egy órán belül továbbítja a központi adatbázist kezelő szervezetnek.
7.9. A bejelentett Másodlagos számlaazonosító módosítására irányuló kérést a Bank a Másodlagos
számlaazonosító bejelentésére vonatkozó szabályok szerint kezeli.
7.10. A bejelentett Másodlagos számlaazonosító törlésére irányuló kérésről a Bank a 7.6. pontban
foglaltak teljesítésétől számított egy órán belül értesíti a központi adatbázist kezelő szervezetet. Törölt
Másodlagos számlaazonosítóra benyújtott Azonnali Átutalást a Bank visszautasítja.
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7.11. A Bank a rendelkezésre jogosult 7.1. pont szerinti bejelentése átvételétől számítva évente
egyeztet a Bankszámla-tulajdonossal vagy az általa az egyeztetés lefolytatására felhatalmazott
Rendelkező Személlyel a fizetési számlához rendelt Másodlagos számlaazonosítók érvényességéről
akként, hogy a rendelkezésre jogosultnak a Másodlagos számlaazonosító hozzárendelésére
vonatkozó korábbi bejelentésének a megerősítését a bejelentés átvétele napjának számánál fogva
megfelelő napig beszerzi. A Bank az évenkénti egyeztetésre előírt határidő lejártát legalább 30 nappal
megelőzően értesíti a Bankszámla-tulajdonost az adategyeztetésről, valamint az adategyeztetés
elmaradásának az 5.13. pontban foglalt következményéről.
7.12. Amennyiben az adategyeztetés a Bank 7.11. pont szerinti értesítése ellenére az ott
meghatározott határidőben nem történik meg, a Másodlagos számlaazonosító a határidő lejártát
követő napon 0 órakor érvényét veszti, amely tényt a Bank haladéktalanul jelez a központi adatbázis
működtetését végző szervezetnek.
7.13. A Bank a Bankszámla-tulajdonos azon fizetési számlájának megszűnését, amelyhez
Másodlagos számlaazonosítót rendelt, haladéktalanul bejelenti a központi adatbázis működtetését
végző szervezetnek.

8. EGYÉNI VÁLLALKOZÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
8.1 Bevezető rendelkezések
Az egyéni vállalkozó Üzletfél bankszámláira és Fizetési Műveletekre vonatkozó szabályait a
természetes személyekre/Fogyasztókra is alkalmazandó jelen Bankszámlákra és Fizetési
Műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat tartalmazza a jelen pontban foglaltak szerinti
eltérésekkel és kiegészítésekkel. Azok a rendelkezések, amelyek a jelen Különös
Üzletszabályzatban kifejezetten Fogyasztót/természetes személyt említenek, az egyéni
vállalkozó Üzletfelek tekintetében nem alkalmazandóak.
8.1.1 A jelen Különös Üzletszabályzat 2. pontjában hivatkozott, egyes konkrét
Bankszámla-típusok az egyéni vállalkozó Üzletfelek számára nem vehetők igénybe.
Az Üzletfelek az általuk igénybe vehető Bankszámla-típusokról a jelen
rendelkezésekből, a Kondíciós Listákból tájékozódhatnak.
8.2 Egyéni vállalkozó Üzletfelek által igénybe vehető egyes Bankszámla-típusok
8.2.1 Forint Bankszámla
Az egyéni vállalkozó Üzletfelek által igénybe vehető Forint Bankszámlára a jelen
Különös Üzletszabályzat forint Bankszámlára vonatkozó rendelkezései irányadók azzal,
hogy (i) a Bankszámlának több tulajdonosa nem lehet; (ii) egyéni vállalkozónak lehet
több azonos típusú Bankszámlája; és (iii) a forint Bankszámla automatikusan
bekapcsolásra kerül az azonnali beszedési megbízási forgalomba, amelyre a mindenkor
hatályban lévő pénzforgalmi jogszabályok rendelkezései irányadók.
8.2.2 Deviza Bankszámla
- 251 -

(a)

A Bank az Üzletfél meghatározott fizetési forgalmának devizában történő
lebonyolítására névre szóló Bankszámlát vezet a Kondíciós Listában közzétett
devizanemekben.

(b)

Az Üzletfél köteles gondoskodni arról, hogy a javára érkező, a deviza
Bankszámlájára történő jóváírásra vonatkozó átutalási megbízáson a kívánt
devizanem, valamint a vonatkozó devizaszámla száma feltüntetésre kerüljön.

(c)

Eltérő rendelkezés hiányában a megfelelő devizanem és devizaszámla átutalási
megbízáson való feltüntetését a Bank az Üzletfél javára érkező devizaösszegnek
az Üzletfél deviza Bankszámlára történő jóváírásra vonatkozó rendelkezésként
fogadja el.

(d)

Az egyéni vállalkozó Üzletfél köteles a deviza Bankszámlára vonatkozó fizetési
megbízásban megjelölni, hogy mely devizaszámlájáról, milyen pénznemben kéri a
fizetési megbízás teljesítését.

(e)

Egyéb kérdésekben a jelen Különös Üzletszabályzat
Bankszámlákra vonatkozó rendelkezései az irányadók.

devizában vezetett

8.2.3 Letéti Őrzési Számla
(a) Ügyvéd és közjegyző köthet forint, illetve forinttól eltérő devizanemű letéti típusú
szerződést a Bankkal, ha forint vagy deviza Bankszámlával már rendelkezik.
Amennyiben az Üzletfél szándékai szerint forinttól eltérő devizanemű letéti típusú
számlaszerződést kíván kötni, és ezen számláról forint devizanemű Fizetési Műveletet
kíván indítani, az Üzletfélnek forint devizanemű letéti típusú számlaszerződést is kötnie
kell a Bankkal.
(b) Az Üzletfél kijelenti, hogy a Letéti Őrzési Számlán elhelyezett összegek nem
saját tulajdonát képezik, ezek felett csak letéteményesként rendelkezik. Az Üzletfél
csak a jogszabályokban és az irányadó kamarai szabályzatokban foglaltaknak
megfelelően rendelkezhet a Letéti Őrzési Számlán elhelyezett összegek felett, és az
ezektől eltérő rendelkezés következményeiért a Bank felelősséget nem vállal, a
felelősség kizárólag az Üzletfelet terheli.
(c) Az Üzletfélnek a letét elhelyezésekor közölnie kell a letétbe helyezett összeg
tulajdonosának azonosításához szükséges adatokat. Amennyiben a letétbe
helyezett összeg tulajdonosát az Üzletfél egyértelműen nem azonosítja, a Bank az
Üzletfél ellenkező értelmű értesítéséig a befizető vagy átutaló személyt tekinti a letét
tulajdonosának. Amennyiben a letétbe helyezett összeg tulajdonosának személye
bármilyen okból egyértelműen nem állapítható meg, a Bank jogosult írásban
felszólítani az Üzletfelet a letéteményes azonosítására.
(d) A Bank a letéti számla felett az illetékes ügyvédi kamara által kijelölt gondnok
rendelkezését elfogadja, amennyiben a kijelölést igazoló dokumentum(ok) eredeti
példánya a Banknak bemutatásra került. A kijelölést igazoló dokumentum(ok) fentiek
szerinti bemutatását követően az Üzletfél letéti számla feletti rendelkezési joga
megszűnik, azt kizárólag a kijelölt gondnok gyakorolhatja. Az Üzletfelet mint Bankszámlatulajdonost megillető egyéb jogokat – beleértve a letéti számla megszüntetését is – a
kijelölt gondnok gyakorolhatja, kivéve, ha a kijelölést igazoló dokumentumból kifejezetten
más következik.
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(e) A letéti számlákhoz kapcsolódó banki költségek terhelése a forint Bankszámlán,
illetve a deviza Bankszámlán történik, és az Üzletfél köteles ez(ek)en a számlá(ko)n
a megfelelő fedezetről gondoskodni. A letéti számlával kapcsolatos kamatokat a
Bank a letéti számlán írja jóvá.
(f)

A letéti számlának egy tulajdonosa lehet.

(g)

A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a forint és deviza Bankszámlákra
vonatkozó rendelkezések irányadó elsősorban, azzal, hogy a letéti termék
részletes szabályaira a Bank és az Üzletfél e tárgyban kötött Egyedi
Szerződésének rendelkezései az irányadóak.

8.2.4 Pénzforgalmi Bankszámla
(a) A Bank az egyéni vállalkozó Üzletfelei részére a gazdasági tevékenységükkel
kapcsolatos pénzeszköz nyilvántartása céljából nyitott bankszámlákat – a Felek eltérő
megállapodásának hiányában - pénzforgalmi bankszámlaként kezeli– kivéve a korlátozott
rendeltetésű bankszámlákat, A pénzforgalmi bankszámla megnyitásához az is
szükséges, hogy az Üzletfél a NAV-nál történt nyilvántartásba vételről szóló okirat
másolati példányát a Banknak átadja.
(b) Napközbeni elszámolásban érintett szolgáltatás a CIB Üzleti Terminál is.
8.3 Rendelkezésre Jogosultak
A jelen Különös Üzletszabályzatban található, a rendelkezésre jogosultság
szabályaira vonatkozó rendelkezések mellett az egyéni vállalkozó Üzletfelekre az
alábbiak is alkalmazandók:
8.3.1 A Bankszámlatulajdonos tudomásul veszi, hogy az általa használt pecsét a Bankkal
való kapcsolatban a nevének feltüntetésére szolgál, továbbá tudomásul veszi, hogy
a Bank a pecsét meglétét, formáját vagy tartalmát akkor vizsgálja, ha azt az Üzletfél
az adott aláírási kombinációhoz előzetesen a Banknak bejelentette, a Bank
azonban ebben az esetben sem vizsgálja a pecsét színét és nagyságát. A Bank a
fizetési megbízást az ok megjelölésével teljesítés nélkül akkor is visszaküldi, vagy
választása szerint telefonon vagy telefaxon megerősítteti, ha a fizetési megbízáson
a bélyegző kartonon bejelentettől eltérő pecsét szerepel vagy ha azon az adott
aláírási kombinációhoz előzetesen bejelentettől eltérő pecsét szerepel.
8.4 Tájékoztatás
A jelen Különös Üzletszabályzat tájékoztatásra vonatkozó rendelkezései az alábbi eltérésekkel
alkalmazandóak
8.4.1 A pénzforgalmi bankszámlán történt terhelésről vagy jóváírásról a Bank írásban, vagy
külön megállapodás, illetve Szerződés alapján elektronikus úton Bankszámlakivonatot
készít és küld - a Bank és az Üzletfél eltérő megállapodásának hiányában - minden olyan
Banki Napon, amikor a hivatkozott Bankszámlán terhelés vagy jóváírás történt. A Bank az
Üzletfél, mint fizető fél bankszámlájának megterhelését vagy jóváírását követően –
ellenkező megállapodás vagy rendelkezés hiányában –
havonta egy alkalommal
Bankszámlakivonatot ad át vagy bocsát az Üzletfél rendelkezésére Tartós Adathordozón.
8.4.2 A Bank akkor nem küld az Üzletfél részére a közte és a Bank között a
Bankszámla-vezetésre vonatkozóan létrejött Szerződésben (Keretszerződésben)
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rögzített módon Bankszámlakivonatot az Üzletfél egyik Bankszámlája tekintetében
sem, ha a következő feltételek állnak fenn együttesen: (i) a Bank nem nyújt az
Üzletfél számára a hitel és pénzkölcsön nyújtására, kezesség, bankgarancia
vállalására, vagy egyéb bankári kötelezettség vállalására vonatkozó Pénzügyi
Szolgáltatást, (ii) az Üzletfél nem minősül a Bankkal szemben garantornak – így
különösen, de nem kizárólagosan kezesnek -, (iii) rendszeres (állandó) átutalásra
egyik Bankszámlája vonatkozásában sem adott megbízást a Banknak, (iv) hat
hónapos megszakítatlan időtartam alatt az Üzletfél a Bank által vezetett bármely
Bankszámlájának megterhelését eredményező Fizetési Művelet lebonyolítását nem
kezdeményezte és azok bármelyikén jóváírás nem történt, továbbá [(v) az Üzletfél
Bankszámláinak összesített egyenlege a vizsgált időtartam utolsó naptári napján
devizakülföldinek minősülő Üzletfelek esetében egyszáz USA dollár összegű
negatív egyenleg és egyszáz USA dollár összegű pozitív egyenleg közé esik,
továbbá jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyszemélyes,
illetve társas vállalkozás, szervezet esetében tizenötezer forint összegű negatív
egyenleg és tizenötezer forint összegű pozitív egyenleg közé esik azzal, hogy az itt
megjelölt határértékek az intervallumba beleértendőek. A forinttól eltérő
devizanemben vezetett Bankszámlák egyenlegének forintra történő átszámítása a
vizsgálat napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon történik. A
devizakülföldinek minősülő Üzletfelek esetében az USA dollár devizanemtől eltérő
devizanemben vezetett Bankszámlák egyenlegének USA dollár devizanemre
történő átszámítása akként történik, hogy a Bank az érintett Bankszámla egyenlegét
– forint devizanemű Bankszámla egyenlege kivételével - először az MNB hivatalos
devizaárfolyamán forintra, majd az így kapott forintösszeget szintén az MNB
hivatalos devizaárfolyamán USA dollár devizanemre számítja át.
8.4.3 A jelen Különös Üzletszabályzat 1.6.5 szakasza az alábbiak szerint
alkalmazandó:
A Bank jogosult a Bankszámlakivonatot Elektronikus Szolgáltatás útján sorszámmal ellátott,
pdf illetve txt formátumban az Üzletfélnek megküldeni vagy rendelkezésére bocsátani. CIB
Internet Bank vagy BT Szolgáltatás Üzletfél által történő igénybe vétele esetén a
Bankszámlakivonatot a Bank ezen szolgáltatás útján bocsátja az Üzletfél rendelkezésére,
amely módon megküldött vagy rendelkezésre bocsátott Bankszámlakivonat az ellenkező
bizonyításáig eredeti aláírás nélkül is a Banktól származónak tekintendő. Az Üzletfél számára a
Bankszámlakivonat a CIB Internet Bankban és a Business Terminál rendszeren keresztül a
rendelkezésre bocsátástól számított 6 (hat) hónapig elérhető azzal, hogy a Business Terminál
rendszerén keresztül az Üzletfél által már letöltött Bankszámlakivonatot a Business Terminal
rendszer 178 napig automatikusan tárolja az Üzletfél számítógépén, amely tárolási időt az
Üzletfél a Business Terminál rendszerben legfeljebb 999 napra meghosszabbíthatja.
8.5 Keretszerződés Megszűnése
8.5.1 A Keretszerződés az egyéni vállalkozó Üzletfelek esetében akkor is megszűnik, ha
az Üzletfél jogutód nélkül megszűnik.
8.5.2 A Bank azonnali hatállyal felmondhatja a Keretszerződést akkor is, ha a Bankszámla
megnyitását követő 90 napon belül a Bankszámlanyitásra kötelezett szervezet a
nyilvántartását vezető szervezettől származó, 30 napnál nem régebbi okirattal nem
igazolja, hogy a nyilvántartásban szerepel.
8.5.3 A Keretszerződés megszűnése esetében a Bank a megszűnés hónapját
megelőző hónap utolsó Banki Napjától a megszűnés napját megelőző Banki Napig
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terjedő időszakra, vagyis tört hónapra nem fizet az Üzletfél Bankszámláján
nyilvántartott, az Üzletfelet megillető követelés után kamatot az Üzletfél részére.
8.6 Telefonon és telefaxon érkező megbízások
8.6.1 A Bank a telefonon érkező megbízások biztonságos teljesítése érdekében
nem csak telefonos, hanem telefaxos megerősítést is kérhet az Üzletféltől a
megbízás teljesítése előtt. Az Üzletfél tudomásul veszi, hogy a Bank bármely
megbízás vonatkozásában kérheti az Üzletféltől a fizetési megbízás telefonon
történő megerősítését.
8.6.2 A Bank az egyéni vállalkozó üzletféltől faxon továbbított megbízást is elfogad
(erre irányuló külön megállapodás alapján), ha a megbízás benyújtásakor a
nyomtatványon a Szerződésben meghatározott adatok hiánytalanul szerepelnek. Az
Üzletfél tudomásul veszi, hogy a Bank bármely megbízás vonatkozásában kérheti
az Üzletféltől a fizetési megbízás telefonon történő megerősítését.
8.6.3 Az Üzletfél megbízásai telefonon történő megerősítése kapcsán a Bank
jogosult megkérdezni az Üzletfél által meghatározott és a Bank által elfogadott
Kódszót. A Kódszót a megadott személy köteles biztonságos helyen őrizni, kizárva
a Kódszóval való visszaélés lehetőségét. Ha az Üzletfél vagy az általa megjelölt
személy észleli, hogy a Kódszó illetéktelen személy tudomására jutott vagy
juthatott, illetve a Bankszámlakivonaton jogosulatlan műveletek szerepelnek,
köteles erről késedelem nélkül a Bankot értesíteni, és egyidejűleg a Kódszó
módosítását kérni. A Kódszót az Üzletfél időről időre – cégszerű módon változtathatja, amelyről a Bankot köteles írásban tájékoztatni. Az Üzletfél
kötelezettséget vállal arra, hogy a Kódszó módosításáról tájékoztatja az általa a
vonatkozó szerződés aláírásakor megjelölt személyeket, illetve a módosított
Kódszót a részükre haladéktalanul átadja.
8.6.4 A Bank a megbízás telefonon történő megerősítését az Üzletfél által erre
vonatkozó Szerződés aláírásával egyidejűleg megadott személytől és
telefonszámon kérheti meg. Amennyiben a fizetési megbízás telefonos
megerősítése céljából az Üzletfél több személyt és a személyekhez tartozó
telefonszámot ad meg, úgy a Bank saját választása szerint bármely személytől, a
hozzá tartozó telefonszámon, jogosult telefonon szóbeli megerősítést megkérni.
Minden olyan, a Bank megítélése szerint telefonos megerősítést igénylő megbízás,
amely a megbízás beérkezésének napján a Banki Órarendben meghatározott
időpontig nem kerül telefonon keresztül megerősítésre, különösen az Üzletfél
oldalán felmerülő okok miatt, vagy a telefonvonalak meghibásodása okán, nem
tekinthető a Szerződés szabályai szerint megadott megbízásnak.
8.6.5 A Szerződésben meghatározott megbízásokat az Üzletfél kizárólag Banki
Napon adhatja meg. A Bank az Üzletfél megbízásait a banki Órarend szerinti üzleti
órák alatt dolgozza fel. A Bank nem tekinti szabályszerűen megadott megbízásnak
azt, amely teljes egészében meg nem érkezik a Bank számára. A megbízások
megerősítéséhez a Bank kérésére az Üzletfél által megadott személy – a Bank
ügyintézőjének külön erre irányuló felszólítása nélkül is – a nevét, az Üzletfél nevét
és a Kódszót köteles azonosítás céljából megadni. A Bank jogosult feltételezni,
hogy a telefonon jelentkező személy az, akinek magát állítja. A megbízás Bankhoz
történő beérkezése esetén a Bank minden esetben megvizsgálja a megbízáson
szereplő aláírásnak az Aláírókartonon szereplő aláírásmintával, névvel, bélyegzővel
való egyezőségét. Amennyiben a Kondíciós Lista a faxon benyújtott megbízások
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tekintetében nem tartalmaz külön díjat, jutalékot, akkor a díjak, jutalékok mértéke
megegyezik a mindenkori Kondíciós Listában foglalt papír alapú fizetési
megbízások teljesítéséhez rendelt jutalékok és díjak mértékével. A telefaxon adott
megbízásra nem vonatkoznak a Napközbeni Elszámolásra vonatkozó
rendelkezések.
8.7 Fedezet hiánya
Az Üzletfél az Üzletfél belföldi forint fizetési forgalomban megadott, 3.3.3. pontban

részletezett átutalási megbízásai esetében, ha az Üzletfél megbízásában megjelölt
Bankszámlán a teljesítési napon nincs elegendő fedezet a Bank a 3.3.3. pont szerint jár el.
Minden más esetben a Bank a megbízást nem tekinti automatikusan tárgytalannak és nem
küldi vissza a megbízást, hanem az Üzletfél kockázatára függőben tartja mindaddig, amíg a
számlán a megbízás teljesítéséhez elegendő fedezet áll rendelkezésre, de legfeljebb az
átvételt követő naptól számított 30 napig.
8.8 Értesítés visszautasításról
8.8.1 Ha a Bank a belföldi forint devizanemű fizetési megbízás teljesítését visszautasítja, törvény eltérő rendelkezése hiányában - értesíti a Bankszámla-tulajdonost a visszautasítás
tényéről, továbbá – jogszabály tiltó rendelkezése hiányában – lehetőség szerint a
visszautasítás okáról és a visszautasításra okot adó tényszerű hibák helyesbítéséhez
szükséges eljárásról.
Amennyiben az egyéni vállalkozó Üzletfél az eseti (egyszeri) átutalási megbízást, az
Értéknapos átutalási megbízást, a rendszeres (állandó) átutalási megbízást
(a) fax csatornán keresztül nyújtja be, akkor a Bank nyomtatott levél útján,
(i)

Business Terminálon keresztül nyújtja be, akkor Bank nyomtatott levél útján,
vagy – eseti átutalási megbízás visszautasítása esetén –Business Terminálon
keresztül

(b) Amennyiben az Üzletfél a csoportos Átutalási megbízást a Bank részére:
(i) BT-n keresztül nyújtja be, akkor Bank ún. „elektronikus üzenet (+státusz
megjelöléssel) útján vagy nyomtatott levélben,

(ii) InBiz csatornán keresztül nyújtja be, akkor Bank nyomtatott levél útján
értesíti a Bankszámla-tulajdonost a visszautasítás okáról és a visszautasításra
okot adó tényszerű hibák helyesbítéséhez szükséges eljárásról a jelen Különös
Üzletszabályzatban foglaltak alapján.
8.8.2 Ha a Bank a forinttól eltérő devizanemű, illetve külföldre irányuló forint Átutalási
(ideértve az Átvezetést is) megbízás teljesítését visszautasítja, - törvény eltérő rendelkezése
hiányában - értesíti az Üzletfelet a visszautasítás tényéről, továbbá – jogszabály tiltó
rendelkezése hiányában – lehetőség szerint a visszautasítás okáról és a visszautasításra
okot adó tényszerű hibák helyesbítéséhez szükséges eljárásról:
(a) Amennyiben az Üzletfél az eseti (egyszeri) Átutalási megbízást, a Bank részére:
(i) BT-n keresztül nyújtja be, akkor Bank ún. „elektronikus üzenet (+státusz
megjelöléssel) útján vagy nyomtatott levélben értesíti a fentiekről az Üzletfelet;
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InBiz csatornán keresztül nyújtja be, akkor Bank nyomtatott levél útján értesíti
a fentiekről az Üzletfelet.
8.9 Visszavonás
Az egyéni vállalkozó Üzletfél a fizetési megbízások Visszavonására és/vagy Visszahívására
vonatkozó kérelmét kifejezett Egyedi Szerződéses rendelkezés esetén elektronikus úton
beadott átutalási megbízások tekintetében telefaxon is jogosult megadni.
8.10 Hatósági átutalás és az átutalási végzés
Az Üzletfél Banknál vezetett egyéni vállalkozói és lakossági ügyfélként vezetett fizetési számlái
a hatósági átutalás és átutalási végzés alapján teljesített átutalás szempontjából egy fizetési
számlának minősülnek. Ha az egyéni vállalkozó üzletfélnek lakossági bankszámlája is van a
banknál, akkor az egyéni vállalkozóként nyitott pénzforgalmi bankszámlája mellett a lakossági
bankszámlája is bevonásra kerül a teljesítésbe, amennyiben nincs elegendő fedezet a fenti
megbízások teljesítésére az egyéni vállalkozói fizetési számlán.
8.11 Átváltásra vonatkozó szabályok
Amennyiben az Üzletfél konverzióval járó devizaátutalási, devizaátvezetési megbízást nyújt be
a Bankba, a konverzióval járó megbízás összegének ellenértéke - a megbízás átvételekor a
vonatkozó Kondíciós Lista szerinti - kockázati felár összegével növelten kerül zárolásra az
Üzletfél megbízással érintett Bankszámláján, amíg nem ismert a teljesítés során alkalmazandó
árfolyam, annak érdekében, hogy az esetleges árfolyam-ingadozás miatt ne merüljön fel
fedezetlenség az adott megbízás teljesítése mögött. A Bank az alkalmazandó árfolyam
alapulvételével kikalkulált összeggel terheli meg a teljesítés során az Üzletfél megbízással
érintett számláját, és egyidejűleg feloldja a Zárolt Összeget. A Bank devizakereskedelmi
árfolyamokat biztosít a fogyasztónak nem minősülő Üzletfelei részére a 2 Banki munkanapra
szóló konverzióval járó megbízásai teljesítéséhez a Bankból kimenő fizetési megbízások
esetében. Ezen devizakereskedelmi árfolyamot a Bank Banki munkanapokon egyszer, 17 óra
30 percig rögzíti és közzéteszi. A fogyasztónak nem minősülő Üzletfél tudomásul veszi, hogy
szélsőséges – rendkívüli - piaci viszonyok között ez a devizakereskedelmi árfolyam
kedvezőtlenebb is lehet az aktuális devizaárfolyamnál és ezzel kapcsolatban semmilyen
kifogással nem élhet a Bankkal szemben.

8.12 Fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés
A Bank ezen fizetési típust (Bankkártyával történő fizetés) a társas vállalkozások, egyéb
szervezetek és egyéni vállalkozók részére szóló Bankkártya Különös Üzletszabályzata
szabályozza.
8.13 Készpénzfizetés
A Bank az Egyéni Vállalkozói Bankszámlával rendelkező Üzletfél részére postai készpénzátutalási megbízást a Bankkal kötött külön megállapodás alapján bocsát rendelkezésre.
8.14 Fizetési haladék esetén alkalmazandó szabályok
8.14.1 Az Üzletfél az ideiglenes fizetési haladék alatt kizárólag a csődeljárásról és a felszámolási
eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 11.§ (1) bekezdésének megfelelő jogcímek szerinti
teljesítés céljából kezdeményezhet fizetési megbízást, amelyről a Bank felé a Bank által
megállapított formában nyilatkozatot tesz, továbbá köteles nyilatkozni arról is, hogy mely
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megbízások (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az állandó átutalási megbízást,
csoportos beszedési megbízást, beszedési megbízás benyújtására lehetőséget adó felhatalmazó
levelet stb.) azok, amelyeket a fizetési haladék alatt is fenn kíván tartani. A Bank nem vizsgálja,
hogy az Üzletfél fizetési megbízása a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi
XLIX. törvény 11.§ (1) bekezdésében meghatározott követelések teljesítése céljából került-e
benyújtásra. Amennyiben az Üzletfél nem nyilatkozik a Bank felé, akkor a Banknak jogában áll a
fizetési megbízások teljesítését megtagadni, az Üzletfél pedig köteles az ebből eredő minden
következményt viselni, esetlegesen az ebből eredő károkat megtéríteni. A Bankot a
csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 11.§ (1) bekezdésébe
ütköző Üzletfél által kezdeményezett fizetési megbízások tekintetében semmiféle felelősség nem
terheli. Az Üzletfél az ideiglenes fizetési haladék és a végleges fizetési haladék alatt nem tehet
olyan cselekményt, amely a csődeljárás célját meghiúsítja, illetve egyik hitelezőjét sem hozhatja
előnyösebb helyzetbe a másikhoz képest.
8.14.2 A végleges fizetési haladék alatt az Üzletfél vagyona terhére csak a vagyonfelügyelő
ellenjegyzésével teljesíthetőek kifizetések, vagyis a Bank akkor teljesíti az Üzletfél által
kezdeményezett fizetési megbízást, ha ahhoz a vagyonfelügyelő megadta az ellenjegyzését.
Papír alapú fizetési megbízások esetén megfelelő az ellenjegyzés, ha azon a vagyonfelügyelő
aláírása mellett szerepel az „Ellenjegyzem” szöveg. Elektronikus Szolgáltatás útján adott fizetési
megbízások eseten a vagyonfelügyelő elektronikusan köteles aláírni az Üzletfél által
kezdeményezett fizetési megbízást. Az Üzletfél köteles mindent megtenni annak érdekében,
hogy a vagyonfelügyelő az ellenjegyzéshez és a vagyonfelügyelő azonosításához szükséges
dokumentumokat a Bank részére átadja. Az Üzletfél tudomásul veszi, hogy a Bank nem teljesít
olyan fizetési megbízást, amely az előzőek szerinti ellenjegyzést nem tartalmazza, és a Bankkal
szemben nem lép fel semmiféle követeléssel, igénnyel ebből eredően. Az Üzletfél köteles a
Bankot a fizetési haladék során tett cselekményekről (különösen, de nem kizárólagosan a fizetési
haladék megszűnéséről, meghosszabbításáról stb.) haladéktalanul értesíteni.
8.14.3 Amennyiben az illetékes bíróság ideiglenes vagyonfelügyelő kirendeléséről határoz,
akkor az Üzletfélnek a rendes gazdálkodás körét meghaladó intézkedéséhez, fizetési
megbízása benyújtásához az ideiglenes vagyonfelügyelő ellenjegyzése szükséges. Az Üzletfél
köteles a Bankot hitelt érdemlően tájékoztatni arról, hogy mi minősül a rendes gazdálkodás
körét meghaladó intézkedésnek. Az ellenjegyzés formájára a fenti szakaszban rögzítettek az
irányadók. Az Üzletfél köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy az ideiglenes
vagyonfelügyelő az ellenjegyzéshez és az ideiglenes vagyonfelügyelő azonosításához
szükséges dokumentumokat a Bank részére átadja.
8.15 Business terminálra vonatkozó rendelkezések
8.15.1 BT Fizetési Műveletekre, valamint Business Terminál használata során alkalmazandó
Aláíró Eszközre vonatkozó különös azonosítási, tiltási, felfüggesztési szabályok
(i) A Bank a Felhasználó-azonosító és a mindenkori jelszó együttes szabályszerű
alkalmazásával jóváhagyott műveleteket az Üzletfél – illetőleg az általa bejelentett
rendelkezésre jogosult személy(ek) - rendelkezéseként teljesíti. A Felhasználóazonosító(k) és jelszó (jelszavak) fentiek szerinti alkalmazása megfelel a Bankban
alkalmazott ügyfél-azonosításnak, illetve a Bankszámla feletti rendelkezési jog
megléte vizsgálatának. A megbízások végrehajtására számla feletti rendelkezést
akkor fogad el a Bank, ha a BT Rendelkezők az érintett számlák felett az Aláíró
Eszköz és az ahhoz tartozó kód alkalmazásával rendelkeznek.
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(ii) A Bank az Elektronikus Szolgáltatásba bekapcsolt számlák felett történő
rendelkezési jog meglétén túlmenően nem vizsgálja Felhasználó-azonosító és
jelszó, Aláíró Eszköz, valamint az ahhoz tartozó kód használójának használatra
vonatkozó jogosultságát, illetve a használat körülményeit.
(iii) Aláíró Eszköz letiltása, felfüggesztése
Többszöri hibás jelszó megadása esetén az Aláíró Eszköz automatikusan
letiltásra kerül, melynek újra aktívvá tétele érdekben a letiltott Aláíró Eszköz a
Bank által kerül feloldásra és egy új, Bank által generált jelszóval kerül a
jogosultja részére átadásra. Az újonnan generált Aláíró Eszközt az
Üzletfélnek aktiváltatnia szükséges az Aláíró Eszköz jogosultsági és aktiválási
kérelem kitöltésével és Bankba juttatásával.
Aláíró Eszköz felfüggesztést (azaz az Aláíró Eszköz használatának időszakos
tiltását) kérheti az Üzletfél személyesen vagy telefonon Bankfiókban, a
Vállalati Digitális Szolgáltatások Ügyfélszolgálatnál vagy CIB24-en keresztül.
Az Üzletfél kérheti az eszköz felfüggesztésének feloldását az Aláíró Eszköz
jogosultsági és aktiválási kérelem dokumentum kitöltésével és a kérelemben
szereplő telefax-számra eljuttatva azt. Egyebekben az Aláíró Eszköz
felfüggesztésére vonatkozó szabályok megfelelően irányadók.
8.15.2 Rendelkezésre vonatkozó különös szabályok BT esetén
A BT Rendelkezők Bank részére történő bejelentésével az Üzletfél felhatalmazza a BT
Rendelkezőket arra, hogy a nevében és képviseletében a jelen Különös
Üzletszabályzatban felsorolt jogosultságok gyakorlásával eljárjanak, a jogosultságaik
gyakorlása körében banktitkokat ismerjenek meg, továbbá a Bankot arra, hogy ezen
banktitoknak minősülő információkat a BT Rendelkezők részére kiadja. A BT
Rendelkezők felhatalmazása bármely korlátozástól – ideértve az összegszerűséget mentes, kivéve amennyiben a Bank és az Üzletfél valamely korlátozást illetően
kifejezetten megállapodik.
A BT Rendelkező az Elektronikus Szolgáltatás igénybe vételével önállóan vagy más BT
Rendelkezővel együttesen jogosult a megbízásokat jóváhagyni, aláírni. A BT
Rendelkező(k) egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek való megfelelését a Bank
nem ellenőrzi. A BT Rendelkező aláírási, jóváhagyási jogosultsága az alábbi, valamint a
Business Terminál szolgáltatásra vonatkozó Különös Üzletszabályzatban foglalt,
Business Terminálon kezdeményezhető megbízás típusok jóváhagyására vonatkozik
ideértve azt is, amennyiben az adott, jóváhagyásra kerülő művelet Szerződés
kötésnek/módosításnak minősül:
Eseti és Értéknapos forint Átutalási és Átvezetési megbízás;
Eseti és Értéknapos deviza Átutalási és Átvezetési megbízás
SEPA Átutalási megbízás;
TARGET Átutalási megbízás,
VIBER Átutalási megbízás;
Forint Beszedési megbízás;
Kifizetési utalvány;
Vámfizetési megbízás;
Bankkártya, Hitelkártya limitek módosítása valamennyi, az Üzletfél által kibocsátani kért
Bankkártya, Hitelkártya vonatkozásában;
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valamennyi, az Üzletfél által kibocsátani kért Bankkártya, Hitelkártya aktiváltatása, tiltása,
továbbá valamennyi, az Üzletfél által kibocsátani kért Bankkártya, Hitelkártya átvételi helyének
módosítása (egyik Bankfiók helyett a másik Bankfiókban), valamint pénztári készpénzfelvétel
bejelentése Levelezés a bankkal funkció igénybe vételén keresztül;
Csoportos Átutalási megbízás;
Csoportos Beszedési megbízás;
Betét lekötés;
Betét lekötés felmondás;

1. SZÁMÚ MELLÉKLET Hirdetmény a Díjmentes készpénz felvételt lehetővé tevő
fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról

A Bank jelen hirdetményben tájékoztatja Üzletfeleit a Díjmentes készpénz felvételt lehetővé tevő
fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásának (Központi Nyilvántartás vagy KPKNY) céljáról,
az abban kezelt adatok tartalmáról, a Központi Nyilvántartás működéséről és szabályairól, ideértve a
nyilatkozattevőt megillető jogokról valamint arról, hogy a Központi Nyilvántartásban szereplő adatokat
csak a jelen Hirdetményben meghatározott „A Központi Nyilvántartás célja” pontjában meghatározott
célra lehet felhasználni.
A hirdetmény, mint a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Bankszámlákra és fizetési
műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat melléklete megtalálható a CIB Bank bankfiókjaiban
és a www.cib.hu honlapján.

1. Mi a Központi Nyilvántartás?
1.1. A KPKNY a KHR-t kezelő BISZ Központi Hitelinformációs Zrt. által működtetett zárt
rendszerű adatbázis, mely a nyilatkozattevők nyilatkozatait napra készen nyilvántartja és a
nyilatkozatadat-szolgáltatatók számára egységesen hozzáférhetővé teszi, azzal, hogy a
nyilatkozatadat-szolgáltatónak kérésére csak azokat az adatokat adhatja át, melyeket a
nyilatkozatadat-szolgáltató továbbított a Központi Nyilvántartásba. A Központi
Nyilvántartáshoz valamennyi nyilatkozatadat-szolgáltatatónak csatlakoznia kell, mely alapján
a Bank is csatlakozott a Központi Nyilvántartáshoz.
1.2. A Központi nyilvántartás fő szolgáltatása a nyilatkozatadat-szolgáltatók értesítése a
nyilatkozat nyilvántartásba vételéről és amennyiben a Nyilatkozattevőnek korábbi
nyilatkozata szerepel a KPKNY-ben, a korábbi nyilatkozatadat-szolgáltató értesítése a
Központi Nyilvántartásban szereplő nyilatkozat hatályvesztéséről.
2. A Központi Nyilvántartás célja
2.1. A Központi Nyilvántartás célja, hogy az ingyenes készpénzfelvételi jog jogszerű
gyakorlásának biztosítása érdekében megállapítható legyen az, hogy a nyilatkozattevő tett-e
nyilatkozatot vagy visszavonó rendelkezést, illetve eltérő időkben és nyilatkozatadatszolgáltatóknál tett nyilatkozatok esetében pedig annak megállapíthatósága, hogy mely
nyilatkozata jogosítja őt a díjtól és költségtől mentes készpénzfelvételre.

- 260 -

2.2. A Központi Nyilvántartásban a nyilatkozattevőnek egy időben csak egy olyan nyilatkozata
szerepelhet, ami a díjtól és költségtől mentes készpénzfelvételre jogosítja.
3. A Központi Nyilvántartásban kezelt adatok tartalma
3.1. A Központi Nyilvántartásban kizárólag az alábbiakban meghatározott Nyilatkozatadatok
kezelhetőek:
3.1.1.a nyilatkozatadat-szolgáltató neve, rövidített neve és a Felügyelet által kiadott
tevékenységi engedély szám,
3.1.2.a nyilatkozattevő természetes személyazonosító adatait, azaz családi és utóneve,
születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje, anyja születési családi és
utóneve,
3.1.3.az a naptári nap, amelyen a nyilatkozattevő a nyilatkozatot vagy a visszavonó
rendelkezést megtette,
3.1.4.az, hogy a nyilatkozattevő nyilatkozatot vagy visszavonó rendelkezést tett.
3.2. A fentieken kívül a Központi Nyilvántartásban a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi
vállalkozás nyilvántartja a nyilatkozatadat-szolgáltatók nevét, székhelyét és a
kapcsolattartásra jogosult személy nevét, beosztását, munkahelyi címét, telefonszámát és email címét.
3.3. A fentieken kívül a Központi Nyilvántartásban a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi
vállalkozás nyilvántartja Nyilatkozattevő elektronikus levelezési címét, ha a Nyilatkozattevő
azt a részére a Saját készpénznyilatkozat jelentés iránti kérelemben vagy a Kifogásban
megadta.
4. Adatátadás módja
4.1. A Nyilatkozatadat-szolgáltató az adatokat elektronikus úton adja át a BISZ Zrt-nek.
nyilatkozatadatok átadása egyedileg és a kötegelve is történhet.

A

5. Az adatkezelés módja és az adatok felhasználásnak célhoz kötöttsége
5.1. A Központi Nyilvántartásban az adatkezelés automatizált módon történik, a nyilatkozatadatszolgáltatók által átadott, az azonos nyilatkozattevőre vonatkozó adatok a KPKNY-ben
összekapcsolásra kerülnek.
5.2. Az nyilatkozatadatokat kizárólag a Központi Nyilvántartás céljainál meghatározott célokra
lehet felhasználni.
5.3. A Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás a nyilatkozatadatokat a
nyilatkozatadat-szolgáltató kérésére, kizárólag annak a nyilatkozatadat-szolgáltatónak
adhatja át, amely a kért nyilatkozatadatokat a KPKNY felé továbbította, azonban ezen
adatátadás során sem értesülhet a nyilatkozatadat-szolgáltató olyan nyilatkozatadatszolgáltató adatáról (nyilatkozatadat-szolgáltató neve, rövidített neve és a Felügyelet által
kiadott tevékenységi engedély szám),
amennyiben az adat egy tőle különböző
nyilatkozatadat-szolgáltatóra vonatkozik.
6. Adatok kezelésének ideje és törlése
6.1. A Központi nyilvántartásban a nyilatkozatadatok azok törléséig kezelhetőek.
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6.2. A nyilatkozatadatokat a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás az alábbi
esetekről történt tudomásszerzéstől számítva haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon
belül törli:
6.2.1.a fizetési számla megszűnéséről való tudomásszerzést követően,
6.2.2.a visszavonó rendelkezést követően, amennyiben a nyilatkozattevő nem tesz új
nyilatkozatot, a nyilatkozattevő kérésére,
6.2.3.a nyilatkozattevő elhalálozása esetén az arról való tudomásszerzést követően.
6.3. A nyilatkozatadatokat a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás a visszavonó
rendelkezés dátumától számított öt év elteltével automatikusan törli, ha a nyilatkozattevő
nem tesz új nyilatkozatot.
6.4. A Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás a nyilatkozatadat-szolgáltató kilétének
vizsgálatát követően haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül törli a
nyilatkozatadatokat, ha a nyilatkozatadat-szolgáltató kiléte nem állapítható meg.
6.5. A Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás a nyilatkozatadat-szolgáltató
kérelmére törli a nyilatkozatadatot, ha nyilatkozatadat-szolgáltató helyt ad a nyilatkozattevő
azon kifogásának, hogy az adatok kezelésének jogalapja nem áll fenn. Ebben az esetben a
törlést a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás nyilatkozatadat-szolgáltató
kérelmét követő két munkanapon belül köteles elvégezni.
6.6. A Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás törli a nyilatkozatadatot, ha a
nyilatkozatadat-szolgáltató jogutód nélkül megszűnt és a nyilatkozatadat átruházása másik
nyilatkozatadat szolgáltató részére nem került sor vagy a nyilatkozatadat-szolgáltató kiléte
nem állapítható meg és így a benyújtott kifogást a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi
vállalkozás vizsgálja ki és a kifogásnak helyet adott. Ebben az esetben a törlést a Központi
Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás – a nyilatkozattevő egyidejű értesítése melletthaladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül elvégzi.
6.7. Egyéb esetekben vagy kérésre az adatok nem törölhetőek.
7. A Központi Nyilvántartás működése és szabályai
7.1. A nyilatkozat megadásakor
7.1.1.A nyilatkozatadat-szolgáltató a nyilatkozat megtételét követően haladéktalanul, de
legkésőbb öt munkanapon belül átadja a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi
vállalkozás részére a nyilatkozatadatokat.
7.1.2.Ha a nyilatkozattevő az új és korábbi hatályos nyilatkozatát ugyanannál a
nyilatkozatadat-szolgáltatónál tette, a nyilatkozatadat-szolgáltató nem ad át
nyilatkozatadatot a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás részére.
7.1.3.A Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás a nyilatkozatadatok átvételét
követően haladéktalanul, de legkésőbb kettő munkanapon belül a nyilatkozatadatszolgáltató részére visszaigazolja a nyilvántartásba vételt.
7.1.4.A fenti értesítésen kívül, ha a nyilatkozattevőnek korábban tett hatályos nyilatkozata
szerepel a KPKNY-ben, a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás a
nyilatkozatadat átvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb kettő munkanapon belül
a korábbi nyilatkozattal kapcsolatban adatot szolgáltató nyilatkozatadat-szolgáltatót
értesíti a nyilatkozattevő nyilatkozatának hatályvesztéséről.
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7.1.5.A hatályvesztésről a korábbi nyilatkozattal kapcsolatban adatot szolgáltató
nyilatkozatadat-szolgáltató a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás
értesítését követően haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül írásban vagy
biztonsági azonosítással ellátott internetes szolgáltató rendszerén (internetbankján)
keresztül vagy a más, Tartós Adathordozón értesíti a nyilatkozattevőt, mely azt jelenti,
hogy már nem jogosult a díjtól és költségtől mentes készpénzkivételre.
7.1.6.A nyilatkozatadat-szolgáltató a nyilatkozatot elutasítja, amennyiben a nyilatkozattevő
tekintetében nem teljesülnek a törvényben meghatározott feltételek, azaz nyilatkozatban
szereplő adatokban elírás történt. A nyilatkozattevőt a nyilatkozata elutasításáról és
annak okáról a nyilatkozatadat-szolgáltató írásban vagy a más Tartós Adathordozón
értesíti.
7.2. Visszavonó rendelkezés adásakor
7.2.1.A nyilatkozatadat-szolgáltató a visszavonó rendelkezés megtételét követően
haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül átadja a Központi Nyilvántartást
kezelő pénzügyi vállalkozás részére Nyilatkozatadatokat.
7.2.2.A hatályvesztésről a korábbi nyilatkozattal kapcsolatban adatot szolgáltató
nyilatkozatadat-szolgáltató a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás
értesítését követően haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül írásban vagy
biztonsági azonosítással ellátott internetes szolgáltató rendszerén (internetbankján)
keresztül vagy a más, Tartós Adathordozón értesíti a nyilatkozattevőt, mely azt jelenti,
hogy már nem jogosult a díjtól és költségtől mentes szolgáltatásra.
7.3. Adatváltozás estén
A nyilatkozatadat-szolgáltató a tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb
öt munkanapon belül, az új adatok egyidejű közlése mellett, értesíti a Központi
Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozást, ha a nyilatkozattevő természetes
személyazonosító adataiban (családi és utó, születési és utónév, születési hely, idő,
anyja születési neve) változás történt.
7.4. Törlésre vonatkozó esemény bekövetkezése esetén
7.4.1.A nyilatkozatadat-szolgáltató a törlést eredményező alábbiakban meghatározott
esemény bekövetkezéséről való tudomásszerzést követően haladéktalanul, de
legkésőbb öt munkanapon belül értesíti a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi
vállalkozást:
7.4.2.a fizetési számla megszűnéséről
7.4.3.a visszavonó rendelkezést követően, amennyiben a nyilatkozattevő nem tesz új
nyilatkozatot, a nyilatkozattevő törlésre irányuló kéréséről,
7.4.4.a nyilatkozattevő elhalálozásáról.
7.4.5.A Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás az adatokat az értesítést
követően haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül törli.
7.5. Ősfeltöltés
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7.5.1.A Bank legkésőbb 2014. november 30-ig adatot szolgáltat a Központi Nyilvántartást
kezelő pénzügyi vállalkozás részére a nyilatkozattevők által 2013. december 1-ét
követően tett nyilatkozatokról.
7.5.2.A Központi Nyilvántartás a 2014. december 1-jét megelőzően beérkezett nyilatkozatok
tekintetében a korábban tett nyilatkozatot tekinti hatályosnak és ennek megfelelően
értesíti az érintett nyilatkozatadat-szolgáltatót.
7.5.3.2014. december 1-én minden nyilatkozatadat-szolgáltató átveheti az ősfeltöltés
eredményét. Ha a nyilatkozattevő Banknál tett nyilatkozata a Központi Nyilvántartást
kezelő pénzügyi vállalkozás 2014. december 1-i értesítése alapján hatályát vesztette,
erről a Bank haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül írásban értesít a
nyilatkozattevőt.
8. Nyilatkozattevőt megillető jogok
8.1. Tájékoztatás az adatok átadásáról
A nyilatkozatadat-szolgáltató a nyilatkozat vagy a visszavonó rendelkezés megtételekor
írásban vagy internetbankján keresztül tájékoztatja a nyilatkozattevőt, hogy nyilatkozatadatai
a Központi Nyilvántartásában átadásra kerülnek.
8.2. Kifogás
8.2.1.A nyilatkozattevő kérheti, kifogás benyújtásával, hogy a nyilatkozatadatai a Központi
Nyilvántartásból törlésre kerüljenek, mert annak jogalapja nem áll fenn.
8.2.2.A nyilatkozattevő kérheti kifogás benyújtásával, hogy a nyilatkozatadatai a Központi
Nyilvántartásban helyesbítésre kerüljenek, ha a Központi Nyilvántartás által kezelt
adataiban hibát észlel.
8.2.3.A nyilatkozattevő a kifogást benyújthatja a Bankhoz vagy a BISZ Zrt-hez.
8.2.4.A kifogás benyújtása a Bankhoz
8.2.4.1.

A nyilatkozattevő a kifogást a Banknál az alábbiak szerint teheti meg.

8.2.4.1.1.

személyesen a Bank bármelyik bankfiókjában vagy

8.2.4.1.2.

írásban
-

a Bank bármelyik bankfiókjában személyesen vagy más által
átadott irat útján,
a CIB Bank Zrt. Hitelmonitoring 1024 Budapest, Petrezselyem u.
2−8. címre küldött kérelemben postai úton,
06-1-489-65-77 számra küldött telefaxon,
cib@cib.hu címre küldött elektronikus levélben vagy

8.2.4.1.3.
a TAK azonosítást követően CIB24-en a (+36 1) 4 242 242
telefonszámon vagy
8.2.4.1.4.

a http://www.cib.hu/elerhetosegek/panaszkezeles/bejelento oldalon
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8.2.4.2.
A Bank a kifogást öt munkanapon belül kivizsgálja és a kivizsgálás
eredményéről a nyilatkozattevőt értesíti. Ha a Bank a kifogásnak helyt ad, akkor,
haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül átadja a Központi Nyilvántartás
részére a törlendő vagy helyesbített nyilatkozatadatot.
8.2.4.3.
A Központi Nyilvántartást kezelő BISZ Zrt. a nyilatkozatadatot a Bank
értesítéséről történő tudomásszerzést követően két munkanapon belül, a Bank
értesítésének megfelelően törli vagy helyesbíti.
8.2.5.A Kifogás benyújtása a BISZ Zrt-hez
8.2.5.1.
Ha a nyilatkozattevő a kifogását a BISZ-hez nyújtja be a kifogás az alábbi
tartalmi követelményeknek kell, hogy megfeleljen:
a) a nyilatkozattevő születési családi és utóneve;
b) a születés dátuma;
c) a születés helye;
d) a nyilatkozattevő édesanyjának születési családi és utóneve;
e) a kifogás (jogszerűtlenség) rövid leírása;
f) az adatot rögzítő nyilatkozatadat-szolgáltató megnevezése;
g) a kifogásolt nyilatkozatadat azonosítója;
h) a nyilatkozattevő sajátkezű aláírása.
8.2.5.2.
Annak az elbírálásához, hogy a nyilatkozattevő a beadványában szereplő
kifogás megtételére, intézésére jogosult, a kifogása nyilatkozattevőnek teljes
bizonyító erejű magánokiratba kell foglalnia. A kifogást két tanú jelenlétében alá
kell írnia, és a tanúk azonosíthatóságához az alábbi adatok megadása is
szükséges:
a) 1. tanú neve;
b) 1. tanú állandó lakhelyének címe;
c) 1. tanú személyi azonosítására jogosító okmány azonosítója;
d) 1. tanú sajátkezű aláírása;
e) 2. tanú neve;
f) 2. tanú állandó lakhelyének címe;
g) 2. tanú személyi azonosítására jogosító okmány azonosítója;
h) 2. tanú saját kezű aláírása.
8.2.5.3.
A BISZ Zrt. a hozzá benyújtott kifogást – a nyilatkozattevő egyidejű
értesítése mellett – annak kézhezvételt követő két munkanapon belül megküldi
ahhoz a nyilatkozatadat-szolgáltatóhoz, amely a kifogásolt nyilatkozatadatot a
BISZ Zrt-nek átadta.
8.2.5.4.
Ha a BISZ Zrt. a hozzá benyújtott kifogással kapcsolatban azt állapítja meg,
hogy a kifogás benyújtásakor a nyilatkozattevő a Központi Nyilvántartásban
nyilvántartott személyként nem szerepel, akkor erről a BISZ Zrt. Tájékoztatási
Szolgálata válaszlevelet küld a nyilatkozattevő címére.
8.2.5.5.
Abban az esetben, ha a nyilatkozatadat-szolgáltató jogutód nélkül megszűnt,
és a nyilatkozatadat átruházására másik nyilatkozatadat-szolgáltató részére nem
került sor, vagy a nyilatkozatadat-szolgáltató kiléte nem állapítható meg, a BISZ
Zrt. a kifogást annak kézhezvételét követő öt munkanapon belül – a
rendelkezésére álló adatok alapján – kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a
nyilatkozattevőt írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában
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haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgálat lezárását követő két munkanapon belül
tájékoztatja.
8.2.5.6.
Ha a nyilatkozatadat-szolgáltató a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de
legkésőbb öt munkanapon belül köteles a helyesbített vagy törlendő
nyilatkozatadatot a nyilatkozattevő egyidejű értesítése mellett a BISZ Zrt. részére
átadni, és a változást két munkanapon belül köteles átvezetni a Központi
Nyilvántartásban. A Tájékoztatási Szolgálat a vizsgálat eredményéről a
nyilatkozattevőt írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában
haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgálat lezárását követő két munkanapon belül
tájékoztatja.
8.2.5.7.
A BISZ Zrt. – a nyilatkozattevő egyidejű értesítése mellett – a változást
haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül abban az esetben is átvezeti,
ha a nyilatkozatadat-szolgáltató jogutód nélkül megszűnt és a nyilatkozatadat
átruházására másik nyilatkozatadat-szolgáltató részére nem került sor, vagy a
nyilatkozatadat-szolgáltató kiléte nem állapítható meg és így a benyújtott kifogást a
Társaság vizsgálta ki, és annak helyt adott.
8.2.6.A kifogás megtételéhez szükséges, a Központi Nyilvántartásban kezelt adatokhoz a
Saját kp. nyilatkozatjelentés igénylésével lehet hozzájutni.
8.3. Nyilatkozatadatok törlésére vonatkozó kérlelem
8.3.1.A nyilatkozattevő a visszavonó
nyilatkozatadatainak törlését.

rendelkezést

követően

írásban

kérheti

a

8.3.2.A Bank a kérelem kézhezvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon
belül értesíti a Központi Nyilvántartást kezelő BISZ Zrt-t, arról, hogy a nyilatkozattevő
kérte a nyilatkozatadatainak a Központi Nyilvántartásából történő törlését.
8.3.3.A Központi Nyilvántartást kezelő BISZ Zrt. a nyilatkozatadatait a Bank. értesítéséről
történő tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon törli.
8.4. Saját készpénz nyilatkozatjelentés kérése
8.4.1.A nyilatkozattevő tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen nyilatkozatai szerepelnek a
Központi Nyilvántartásában és ezen adatait mely nyilatkozatadat-szolgáltató adta át. A
Saját készpénz nyilatkozatjelentés iránti kérelmet benyújtja a bármely nyilatkozatadatszolgáltatónál vagy a BISZ Zrt-nél. A nyilatkozattevő saját adatait korlátozás nélkül
megismerheti, ezért költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel.
8.4.2.Saját készpénz nyilatkozatjelentés iránti kérelem benyújtása a nyilatkozatadatszolgáltatóhoz
8.4.2.1.
A saját készpénz nyilatkozatjelentés iránti kérelmet bármelyik nyilatkozatadatszolgáltatónál személyesen vagy írásban (személyesen vagy más által átadott
irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) nyújthatja be a
nyilatkozattevő.
8.4.2.2.
Amennyiben a tájékoztatást a nyilatkozattevő a Banknál szeretné kérni,
akkor ezt megteheti a Bank bármelyik bankfiókjában személyesen vagy írásban (a
Bank bármelyik bankfiókjában személyesen vagy más által átadott irat útján, CIB
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Bank Zrt. Hitelmonitoring 1024 Budapest, Petrezselyem u. 2−8. címre küldött
kérelemben postai úton, 06-1-489-65-77 számra küldött telefaxon, cib@cib.hu
címre küldött elektronikus levélben).
8.4.2.3.
A Bank a kérelmet haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét
követő öt munkanapon belül továbbítja a BISZ Zrt-nek, amely három napon belül
elkészíti a tájékoztatást éstovábbítja a nyilatkozatadat-szolgáltatónak írásban, zárt
módon.
8.4.2.4.
A nyilatkozatadat-szolgáltató a BISZ Zrt-től kapott küldeményt írásban, zárt
módon, bontatlan állapotban, haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül
megküldi a nyilatkozattevőnek a nyilatkozattevő által megadott postai címre.
8.4.3.Saját készpénz nyilatkozatjelentés iránti kérelem benyújtása a BISZ Zrt-hez
8.4.3.1.
A saját készpénz nyilatkozatjelentés iránti kérést a nyilatkozattevő a BISZ
Zrt-hez az általa meghatározott formanyomtatványon személyesen, postai úton,
telefaxon vagy elektronikus levélben nyújthatja be.
8.4.3.2.
A BISZ Zrt. három napon belül elkészíti a tájékoztatást és a nyilatkozattevő
által igényelt kézbesítési módnak megfelelően továbbítja. A továbbítás történhet a
nyilatkozattevő e-mail címére, a nyilatkozattevő által megadott faxszámra vagy
posta címre.
9. BISZ Zrt. elérhetőségei
9.1. A BISZ Zrt. Tájékoztatási Szolgálatának elérhetősége:
BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Tájékoztatási Szolgálat
Cím: 1205 Budapest, Mártonffy utca 25-27.
Telefon: +36 1 421-2505
Fax: +36 1 421-2525
e-mail: info@bisz.hu
A Társaság Tájékoztatási Szolgálatának nyitvatartási ideje:
a) hétfőn: 08:00-tól 20:00 óráig,
b) keddtől – csütörtökig: 08:00-tól 17:00 óráig,
c) pénteken 08:00-tól 15:00 óráig,
d) szombat – vasárnap: zárva.
A Tájékoztatási Szolgálat ettől eltérő – pl. ünnepek körüli és év végi –
nyitvatartási rendjét a minden évben kiadásra kerülő munka- és munkaszüneti
napokról szóló kormányrendelet szerint alakítja ki.
9.2. A BISZ Zrt. Díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok
Központi Nyilvántartásáról szóló Üzletszabályzata a BISZ Zrt. honlapján a
www.bisz.hu-n és a BISZ Zrt. telephelyén, a 1205 Budapest, Mártonffy utca 25-27.
címen található, azzal, hogy a nyilatkozattevők vonatkozásban az Üzletszabályzat 9.
„A” Melléklete (A Központi Nyilvántartásban tárolt nyilatkozatok kezelése) és a 10.
„B” Melléklete (Információ szolgáltatás és kifogás megtétele) továbbá a Saját kp.
Nyilatkozatjelentés kiszolgálásnak körülményei nyilvánosak.
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A jelen Különös Üzletszabályzat a CIB Bank Zrt. (székhely: 1024 Budapest, Petrezselyem utca 2–
8.; nyilvántartó cégbíróság: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 01-10041004; adószám: 10136915-4-44; CSASZ: 17781028-5-44; Közösségi adószám: HU17781028;
tőzsdei kereskedési jog: Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság
kereskedője; tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41.044-10/2002) által a Fogyasztók
részére a Bankkártyákkal kapcsolatban nyújtott Szolgáltatások általános szerződési feltételeit
szabályozza.

A jelen Különös Üzletszabályzat a Bank Általános Lakossági Üzletszabályzatának, a LÜSZ-nek a
mellékletét képezi. A jelen Különös Üzletszabályzatban használt definíciók és kifejezések a LÜSZben meghatározott jelentéssel rendelkeznek.

BANKKÁRTYÁRÓL ÁLTALÁBAN

1
1.1

Bankkártya általános használata

1.1.1 A Bankkártya személyre szóló fizetőeszköz. A Kártyabirtokos a Bankkártya használata során a
Bankszámla/Kártyafedezeti Számla felett a Bankkártyával önállóan rendelkezni jogosult személy
abban az esetben is, ha a Kártyabirtokosnak a Bankkártyával történő ilyen számla feletti
rendelkezésen túl egyéb típusú rendelkezési joga egyébként együttes. A Bank jogosult a Bankkártya
kibocsátását indokolás nélkül megtagadni.
1.1.2 A Bank által kibocsátott Bankkártyák kizárólagos tulajdonosa a Bank. A Kártyabirtokos a
Bankkártya birtokosa.
1.1.3 Főkártya és társkártya típusa (fajtája)
A Betéti Bankkártya esetében a Kártyabirtokosok a Kondíciós Listában meghatározott
Bankkártya típusokból (fajtánként) típusonként többel is rendelkezhetnek. Egy típusú Betéti
Bankkártyából egy számlához kapcsolódóan a Kártyabirtokosok csak egy darabbal
rendelkezhetnek. A Betéti bankkártyák esetében a Társkártya típusa eltérhet a Főkártya
típusától.
A Hitelkártya esetében a Főkártyabirtokos a Kondíciós Listában meghatározott Bankkártya
típusokból (fajtánként) típusonként (fajtánként) csak egyet igényelhet.
1.1.4 A Bankkártya másra nem ruházható át. Tilos a Bankkártyát ügyleti biztosítékul zálogba adni,
óvadékként harmadik személynél elhelyezni, használatra másnak átengedni, jogellenes célra
használni (így különösen a mindenkor hatályos jogszabályok által tiltott termék megvásárlására, tiltott
szolgáltatás igénybevételére.)
1.1.5 A Bankkártya használatakor az Elfogadóhely a Bankkártya Tranzakciók összegétől függetlenül
jogosult a Kártyabirtokostól a személyi adatait, a fényképét, az aláírását tartalmazó személyi okmányt
kérni, és azt a Bankkártyával összevetni.
1.1.6 Az Elfogadóhely megtagadhatja a Bankkártya elfogadását, ha

-

a Bankkártya használója és a Bankkártyán feltüntetett személy nem azonos;
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-

a Bankkártya aláírósávja üres, vagy a Bankkártyán lévő aláírást az Elfogadóhely nem tudja
azonosítani a bankkártya bizonylaton lévő aláírással;

-

a Bankkártya érvényességi ideje lejárt;

-

a Bankkártya sérült vagy bármilyen – szabad szemmel látható – módon megváltozott, valamint
ha a bankkártya bizonylaton és a Bankkártya előlapján eltérő kártyaszám szerepel;

-

a nemzetközi kártyatársasági Bankkártya tiltólistán szerepel;

-

az Elfogadóhely az engedélykérésre elutasító választ kap; vagy

-

az Elfogadóhely kérésére a Kártyabirtokos nem igazolja személyazonosságát vagy

-

az Elfogadóhely POS terminál beállításai nem teszik lehetővé a bankkártya tranzakció
végrehajtását.

1.1.7 Az Elfogadóhely visszaélés gyanúja esetén és/vagy az elszámoló bankjának utasítására –
indoklás nélkül – elutasíthatja a Bankkártya elfogadását, és bevonhatja a Bankkártyát.
1.1.8 A Bankkártya, Bankkártya Tranzakciók végzésére használható forintban és/vagy devizában, a
nemzetközi kártyatársaságok szabályzataiban foglaltak szerint. A Bankkártya az Elfogadóhelyeken
Vásárlásra és/vagy Készpénzfelvételre szolgál. A Bankkártya – ide nem értve a Digitalizált
Bankkártyát - az ATM-eknél Készpénzfelvételre és készpénzbefizetésre is használható. ATM-en
keresztül történő készpénzbefizetést két eltérő módon tudják Üzletfeleink igénybe venni (ATM-en
keresztüli borítékos készpénzbefizetés, ATM-en keresztüli azonnali jóváírású készpénzbefizetés). A
Bank a Bankkártyával történő pénztári Készpénzfelvételt saját Bankfiókjaiban nem biztosítja.
Készpénzfelvételkor, amennyiben az ATM kiadta az Üzletfél számára a kívánt összeget, azonban az
nem került elvételre, az ATM automatikusan visszavonja azt, ami az Üzletfél számláján terhelődni fog.
A bankjegyek kiadásakor kérjük azokat haladéktalanul elvenni. A bankjegyek elvételére rendelkezésre
álló idő alatt az ATM kép- és hangjelzéseket is ad.
1.1.9

A bankszámlára történő ATM-en keresztüli borítékos készpénzbefizetés

(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 betéti- vagy
hitelkártyával – forint bankjegyekben készpénzt fizessen be a betéti- vagy hitelkártyájához tartozó
forint devizanemű (HUF) Bankszámlára/Kártyafedezeti Számlára/Hitelkártyaszámlára, kizárólag az
erre a célra rendszeresített, az ATM által kiadott boríték felhasználásával. A szolgáltatást
Főkártyabirtokos és Társkártyabirtokos Üzletfelek egyaránt igénybe vehetik. Az ezen szolgáltatásra
lehetőséget biztosító ATM-ek listájáról a Bank a www.cib.hu internetes honlapján, valamint a
Bankfiókokban kapható tájékoztató útján tájékoztatja Üzletfeleit.
(b) A Bank az ATM-et bizottságilag (jelen 1.1.9. szakasz alkalmazásában: Bizottság) minden olyan
Banki Napon pénztárnyitás előtt kinyitja, majd ugyanezen nap folyamán a borítékban elhelyezett
összeget megszámlálja, amikor a banki nyilvántartás ATM-en keresztül történt borítékos
készpénzbefizetést jelez. A Bank a forint bankjegyekben beérkezett összeget az Üzletfél
Bankszámláján/Kártyafedezeti Számláján/Hitelkártyaszámláján legkésőbb három Banki Napon belül
jóváírja.
(c) A Bizottság jegyzőkönyvet vesz fel a következő esetekben:
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- amennyiben a befizetéskor az Üzletfél által megadott forint összeg és a Bizottság által
megszámolt összeg között eltérés van, amit követően – eltérés esetén - a Bank a Bizottság által
megállapított
összeget
írja
jóvá
az
Üzletfél
Bankszámláján/Kártyafedezeti
Számláján/Hitelkártyaszámláján;
- amennyiben a boríték forint (HUF) devizanemtől eltérő devizanemű készpénzt (is) tartalmaz;
- amennyiben a boríték hamis pénzt (is) tartalmaz.
- amennyiben a boríték pénzérmét vagy egyéb értéktárgyat (is) tartalmaz.
A Bank a forint devizanemtől eltérő devizanemű bankjegyet, bármely devizanemű pénzérmét vagy az
értéktárgyat értéktárában helyezi el, ahonnan az Üzletfél vagy meghatalmazottja jogosult azt átvenni a
lentiek szerint.
A fenti esetekben a Bank a felvett jegyzőkönyv egy példányának postai úton történő megküldésével
haladéktalanul értesíti az Üzletfelet.
Az Üzletfél, illetve képviselője, képviseleti minőségének, illetve személyazonosságának az
azonosításra alkalmas okirattal, és jogosultságának az ATM által kiadott befizetési
bizonylatszelvénnyel történt igazolása után veheti át a forint (HUF) devizanemtől eltérő devizanemű
készpénzt, illetve az értéktárban elhelyezett pénzérmét vagy egyéb értéktárgyat.
(d) Az Üzletfél a befizetéssel tudomásul veszi a Bizottság megállapításait.
(e) Az ATM-nek a befizetés során történt nem rendeltetésszerű használatából eredő kárért a
felelősség az Üzletfelet terheli.

(f) Az ATM-en keresztül történő borítékos befizetésekre a Bank a Kondíciós Listában a Bankfiókban
történő készpénzbefizetésekre érvényes díjtételét alkalmazza a 2019.06.17. napja előtt szerződést
kötő Üzletfelek esetében. A 2019.06.17. napján, illetve ezt követően Szerződést kötő Üzletfelekre a
Bank a Kondíciós Listában az ATM-en keresztüli azonnali jóváírású készpénzbefizetésre érvényes
díjtételt alkalmazza.
1.1.10 Az Üzletfél bankszámlájára történő ATM-en keresztüli azonnali jóváírású készpénzbefizetés
(a) Az Üzletfélnek lehetősége van arra, hogy napi 24 órán keresztül igénybe vegye a Bank által
üzemeltetett meghatározott ATM-eken, kizárólag a Bank által kibocsátott, bármely típusú, forint alapú
betéti- és hitelkártyával az azonnali jóváírású készpénzbefizetési szolgáltatást, melynek keretében az
Üzletfélnek lehetősége van forint bankjegyben készpénzt befizetni a jelen pontban hivatkozott (i) betéti
bankkártyához tartozó forint devizanemű Bankszámlára vagy Kártyafedezeti Számlára, (ii)
hitelkártyához tartozó forint devizanemű Hitelkártyaszámlára. A szolgáltatást Főkártyabirtokos és
Társkártyabirtokos Üzletfelek egyaránt igénybe vehetik. Az ezen szolgáltatásra lehetőséget biztosító
ATM-ek listájáról a Bank a www.cib.hu internetes honlapján, valamint a Bankfiókokban kapható
tájékoztató útján tájékoztatja Üzletfeleit.
(b) Az azonnali jóváírású készpénzbefizetés keretében az erre alkalmas ATM-ekbe alkalmanként
maximum 200 db forint bankjegyet, vagy 3.599.000 forint összeget lehet befizetni a behelyezett
Bankkártyához tartozó forint Bankszámlára/Kártyafedezeti Számlára/Hitelkártyaszámlára.
(c) Az azonnali jóváírású készpénzbefizetés során az ATM-ekbe kizárólag forint bankjegyek
befizetése lehetséges, az ATM-be helyezett forint alapú betéti- és hitelkártyához tartozó forint
Bankszámlára/Kártyafedezeti Számlára/Hitelkártyaszámlára.

- 275 -

(d) A Bank a forint devizanemtől eltérő devizanemű bankjegyet, bármely devizanemű pénzérmét vagy
idegen értéktárgyat az ATM befizető nyílásán keresztül azonnal visszaadja.

(e) A hamisgyanús forint bankjegyeket a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint
hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló mindenkor hatályos MNB
rendeletnek megfelelően az ATM azonnal bevonja, a bevonásról bizonylatot nyomtat, melyen
tételesen feltünteti a hamisgyanús bankjegyeket. A Bank az ATM-ben tárolt információk alapján
beazonosítja a hamisgyanús bankjegyet használó Üzletfelet. A Bank a hamisgyanús bankjegyeket
továbbítja az MNB-nek. Ezt követően az MNB szakértői megvizsgálják a bankjegyeket. A vizsgálatról
jegyzőkönyv készül, majd a Bank azt kézhezvétel után megküldi az Üzletfélnek.
(f) Az ATM-nek a befizetés során történt nem rendeltetésszerű használatából eredő kárért a
felelősség az Üzletfelet terheli.
1.1.11 Az ATM-en keresztül történő azonnali jóváírású készpénzbefizetés szolgáltatás a Banknál
2019.06.17. napjától érhető el Üzletfeleink számára, melyre a Bank a Kondíciós Listában az ATM-en
keresztüli azonnali jóváírású készpénzbefizetésre érvényes díjtételt alkalmazza.
1.1.12 A Bankkártyával adott fizetési rendelkezés visszavonhatatlan, kivéve, ha a
rendelkezéssel egyidejűleg annak összege nem került meghatározásra.
1.2

fizetési

Aláírás
A CIB Internetkártya kivételével a Kártyabirtokos a Bankkártya átvételekor a Bankkártya
hátoldalán lévő aláírósávon köteles a Bankkártyát aláírni az igénylőlapon szereplő aláírásával
megegyezően, és ezt az aláírást köteles használni az Elfogadóhelyeken – amennyiben az
Elfogadóhelyen ezt a biztonsági ellenőrzést alkalmazzák – a bizonylatok aláírásakor is.

1.3

Átadás és átvétel

1.3.1 A Bank a Bankkártyát és annak használatához szükséges személyes biztonsági elemeket
(Bankkártya PIN Kód) a Főkártyabirtokos Üzletfél rendelkezésének megfelelően adja át. Az átadás
történhet – amennyiben a mindenkor hatályos Kondíciós Lista lehetővé teszi az ott meghatározott díj
fizetése ellenében – személyesen Bankfiókban vagy postai úton. A Bankkártya és a Bankkártya PIN
Kód átadásának módja nem különbözhet egymástól. A Bankkártya Bankfiókban történő személyes
átvételekor személyazonosító okmány bemutatása szükséges.
1.3.2 A Bankkártya kézhezvételekor a Kártyabirtokos a Bankkártyán található adatokat köteles
ellenőrizni, és az esetleges hibákról a Bankot haladéktalanul értesíteni.
1.3.3 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 a
Főkártyabirtokos által megadott Értesítési címre, ennek hiányában a Főkártyabirtokos Állandó
lakcímére, vagy a Főkártyabirtokos választása szerint az általa megjelölt CIB-bankfiókba.
1.3.4 A Bankkártya, illetve Bankkártya PIN Kód külföldi címre való postázását a Bank nem vállalja.
Amennyiben az Üzletfél Értesítési Címe, amelyet a Bankkártya postázásának helyeként megjelölt,
külföldi cím, úgy a számlavezető Bankfiókban kerül átadásra a Bankkártya és a Bankkártya PIN Kód.
1.3.5 A Főkártyabirtokos köteles gondoskodni arról és egyben felelős azért, hogy a Társkártyát a
Kártyabirtokosnak továbbadja.
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1.3.6 A Hitelkártya esetében a Főkártyabirtokos, Betéti Bankkártya esetében a Bankszámlatulajdonos(ok) és a Rendelkező Személy a Főkártyát és valamennyi Társkártyát és a Bankkártya PIN
Kódot is jogosult átvenni személyesen vagy meghatalmazott útján a Bankfiókban, az előbb meg nem
határozott Társkártyabirtokos kizárólag a saját nevére szóló Bankkártyát és Bankkártya PIN Kódot
jogosult személyesen vagy meghatalmazott által átvenni a Bankfiókban.
1.3.7 Amennyiben a Főkártyabirtokos a CIB24-en vagy személyesen a Bankfiókban arról értesíti a
Bankot, hogy a postai úton kiküldött Bankkártyát vagy 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 a Bankkártyát biztonsági okból letiltja.
A Bank a letiltást követően haladéktalanul – a Főkártyabirtokos erre vonatkozó írásbeli
kérelme nélkül – intézkedik a letiltott Bankkártya gyártásáról és annak, valamint a Bankkártya
PIN kódnak a Kártyabirtokos részére történő eljuttatásáról.

A Bank az alábbi tudással bíró Bankkártyával pótolja a 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.
1.3.8 Abban az esetben, ha a Főkártyabirtokos a Bankkártya postai úton történő megküldésének
elvesztéséről szóló bejelentéssel egyidejűleg úgy rendelkezik, hogy nem kéri a Bankkártya pótlását,
úgy a Betéti Bankkártya esetében a Főkártyabirtokos és a Bankszámla-tulajdonos Társkártyabirtokos,
Hitelkártya/Bevásárlókártya esetében a Főkártyabirtokos a postán elveszett Bankkártya eredeti
érvényességi idején belül írásbeli nyilatkozata útján kérheti a postán elveszett Bankkártya pótlását.
Betéti Bankkártya esetében, ha a pótlás a Betéti bankkártya lejáratának időpontjáig nem
történik meg, akkor a Bankkártyára vonatkozó szerződés megszűnik a Betéti Bankkártya
lejáratának napján.

1.3.9 Az át nem vett Bankkártyákat a Bank az igénylést követő 6 (hat) hónap letelte után
megsemmisíti. Betéti Bankkártya esetében a Főkártyabirtokos és a Bankszámla-tulajdonos
Társkártyabirtokos, Hitelkártya/Bevásárlókártya esetében a Főkártyabirtokos a megsemmisített
Bankkártya eredeti érvényességi idején belül írásbeli nyilatkozata útján kérheti a megsemmisített
Bankkártya pótlását. Amennyiben a megsemmisített Betéti Bankkártya eredeti érvényességi idején
belül az előbbiekben meghatározott Üzletfél nem igényel pótlást, úgy a megsemmisített Betéti
Bankkártya érvényességének megszűnésekor a Bankkártyára vonatkozó Szerződés megszűnik.
1.4

Aktiválás

1.4.1 A Hitelkártya esetében a Főkártyabirtokos, Betéti Bankkártya esetében a Bankszámlatulajdonos köteles a Bankkártyát aktiválni. Hitelkártya esetében a Főkártyabirtokos, Betéti bankkártya
esetében Bankszámlatulajdonos és a Rendelkező Személy a Főkártyát és valamennyi Társkártyát
érvényesíthetik (aktiválhatják) TAK-kal CIB24-en, CIB Internet Bankon vagy CIB Bank
mobilalkalmazáson vagy CIB Bank Online-on keresztül a vonatkozó Felhasználói Kézikönyvben
szabályozottak szerint valamint az aktiválást kérhetik személyesen vagy meghatalmazott útján a
Bankfiókban. A nem Bankszámla-tulajdonos Társkártyabirtokos kizárólag a saját nevére szóló
Bankkártyát érvényesítheti (aktiválhatja) személyesen vagy meghatalmazott útján a Bankfiókban.
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Érintéssel történő fizetésre alkalmas bankkártya érintéssel történő fizetésre az aktiválás és az
első hagyományos, chip leolvasásával és PIN kóddal jóváhagyott tranzakció után
használható.
1.4.2 A Bank az aktiválás meghatalmazott útján történő kérésének napján az Üzletfelet a Bank a
rendszerében szereplő telefonszámon értesíti arról, hogy a meghatalmazott útján történő aktiválást
köteles megerősíteni. Ha az Üzletfél által adott meghatalmazás, a meghatalmazott eljárása és a
telefonos megerősítés nem egyezik meg, illetve ha a Bank az aktiválás meghatalmazott útján történő
kérésének napján nem éri el az Üzletfelet az Üzletfél által megadott telefonszámon, a Bank a kérelmet
nem teljesíti, és kizárja a felelősségét az Üzletfelet ezen ok miatt ért károk megtérítéséért.
1.4.3 Hitelkártya esetében a Főkártyabirtokos a Főkártyát és valamennyi Társkártyát CIB24-en
keresztül Bank által kezdeményezett kimenő hívásban is aktiválhatja.
1.5

Bankkártya PIN Kód

1.5.1 A Bank a Kártyabirtokos részére a Bankkártyához Bankkártya PIN Kódot bocsát ki. A
Bankkártya PIN Kód ismeretében a Kártyabirtokosnak lehetősége van Készpénzfelvételre és
készpénzbefizetésre az emblémázott bankjegykiadó automatáknál (ATM) és Vásárlásra a Bankkártya
PIN Kód használatához kötött elektronikus terminál (POS) esetén. A Kártyabirtokosok nem jogosultak
egymás Bankkártya PIN Kódját megismerni.
1.5.2 A Kártyabirtokos felel a Bankkártya és a hozzá tartozó Bankkártya PIN kód biztonságos
megőrzéséért, rendeltetés- és jogszerű használatáért, köteles az adott helyzetben általában elvárható
magatartást tanúsítani, hogy a Bankkártyát és a PIN kódot biztonságban tartsa. A Kártyabirtokos a
PIN kódot telefonjában, papíron vagy egyéb fellelhető helyen nem jegyezheti fel, nem rögzítheti a
Bankkártyára, sem más, a Bankkártyával együtt őrzött tárgyra, nem tárolhatja azonos helyen a
Bankkártyával.
1.5.3 Bankkártya PIN Kód megváltoztatása

1.5.3.1
A Bankkártya PIN Kódja megváltoztatható a Kártyabirtokos által tetszőlegesen
kiválasztott 4 jegyű számra a Bank által üzemeltetett ATM-eken keresztül. Az így megváltoztatott
Bankkártya PIN Kódról dokumentum nem készül. Ebben az esetben az új Bankkártya PIN Kód
igénylésének szabályai alkalmazandók.
1.5.4 PIN kód pótlása
1.5.4.1. Ha a PIN Kód postán elveszett vagy a Kártyabirtokos a PIN kódot elfelejtette a
Hitelkártya esetében a Főkártyabirtokos, Betéti Bankkártya esetében a Bankszámlatulajdonos(ok) bejelentheti(k), a Bankkártya (ideértve a Főkártyát és a Társkártyát) PIN Kód
pótlásának igényét CIB24-en keresztül, amennyiben rendelkezik TAK-kal, illetve a
Kártyabirtokos benyújthatja kérelmét a Bankfiókban.
1.5.4.2. A PIN kód pótlásra vonatkozó igényléskor a Bank a Főkártyabirtokos részére a
Bankkártya aktuális PIN kódját küldi meg. A PIN kód pótlásra vonatkozó igény benyújtást
követően a Bankkártyához kapcsolódó korábbi PIN kód már nem használható. A Bankkártya
PIN Kód pótlásáért a Bank a Kondíciós Listában szereplő díjat számítja fel. A Bank részéről a
Bankszámla vagy Hitelkártya-számla/Bevásárlókártya-számla terhére kezdeményezett,
előbbiekben
meghatározott
fizetési
művelet
a
Bankszámla-tulajdonos
és
a
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Hitelkártya/Bevásárlókártya Főkártyabirtokos előzetes jóváhagyásának minősül. A Bankkártya
PIN Kód módosítása és pótlása csak aktivált Bankkártya esetén kérhető.
1.6

Internetes vásárlást megerősítő kód (3D Secure szolgáltatás)

1.6.1 Az Internetes vásárlást megerősítő kód internetes vásárlások során a CVV2/CVC2 kód
használata mellett biztosítja a kártyabirtokos magasabb biztonsági szintű beazonosítását.

1.6.1.1
A szolgáltatás alapja a Visa és a Mastercard nemzetközi kártyatársaságok által
kifejlesztett 3D Secure szolgáltatás, mely a „MasterCard SecureCode” és a „Verified by Visa”
szolgáltatások együttes elnevezése.
1.6.1.2
Az Internetes vásárlást megerősítő kód használata minden olyan elfogadóhelyen
lehetséges vagy kötelező, amely elfogadóhely a 3D Secure szolgáltatást alkalmazza a kártyaelfogadás
során (a virtuális fizetési felületen a 3D Secure szolgáltatás kártyatársasági logói /MasterCard
SecureCode, Verified by Visa/ megjelenítésre kerülnek).
1.6.1.3
Amennyiben az adott internetes vásárlás során a kód megadása kötelező, a helyes kód
megadása nélkül a tranzakció elutasításra kerül.
1.6.1.4
Amennyiben az internetes Elfogadóhely a kód megadását kéri, de az Elfogadóhely
weboldalát megjelenítő böngészőprogram nem alkalmas a kóddal történő vásárlás kezelésére, úgy a
Bankkártya Tranzakció kezdeményezése nem fejeződik be.
1.6.1.5
Abban az esetben, ha az internetes Elfogadóhely a Bankkártya Tranzakció során nem
alkalmazza a 3D Secure szolgáltatást, a Bankkártya Tranzakció a kóddal történő hitelesítés nélkül
kerül engedélyezésre, azaz a Bankkártya Tranzakció sikeres lesz, amennyiben az engedélyezéshez
szükséges egyéb feltételek ezt lehetővé teszik.
1.6.1.6
2019.03.01. napját követően a szolgáltatás beállításra kerül az összes a Bank által
kibocsátott internetes vásárlásra használható betéti bankkártya és hitelkártya esetében.
1.6.1.7
A kód kiküldésére használt csatorna módosítását vagy az SMS értesítés kiküldésére
használt telefonszám módosítását az Üzletfél (Bankszámla-tulajdonos, Hitelkártya esetén a
kártyabirtokos) személyesen bankfiókban vagy amennyiben rendelkezik Telefonos Azonosító Kóddal
(TAK), telefonon a CIB24 Ügyfélszolgálaton keresztül, azonosítást követően kezdeményezheti.
1.6.1.8
A Kódot tartalmazó üzenet tartalmazza a nyolc számjegyből álló ellenőrző kódot, az
internetes tranzakció időpontját (év/hó/nap óra:perc);, a vásárlás összegét, a tranzakció során
használt bankkártya számának utolsó négy számjegyét, a kereskedő nevét és a kód érvényességének
időtartamát.
1.6.1.9
Az Internetes vásárlást megerősítő kódot a Kártyabirtokos annak érvényességi ideje alatt
tudja felhasználni. Abban az esetben, ha az érvényességi idő anélkül telt el, hogy az Üzletfél azt
felhasználta volna, a Kártyabirtokos új kód megküldését igényelheti. A kód 3 percig érvényes, az
érvényesség lejáratának időpontja a kódot tartalmazó üzenetben található.
1.6.1.10
Az Internetes vásárlást megerősítő kód háromszori téves megadását követően a kóddal
történő hitelesítés lehetősége felfüggesztésre kerül 60 percig, az újabb próbálkozásra a 60 perc
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leteltét követően vagy a Kártyabirtokos, illetve az Üzletfél kérelme alapján a Bank által történő
átmeneti blokkolás feloldást követően van lehetőség. A Kártyabirtokos, illetve az Üzletfél a blokkolás
feloldását személyesen bankfiókban vagy telefonon a CIB24 Ügyfélszolgálaton keresztül azonosítást
követően kezdeményezheti.
1.6.1.11
Amennyiben a kód egymást követő kilenc alkalommal tévesen kerül megadásra, a
kóddal történő hitelesítés lehetősége felfüggesztésre kerül mindaddig, amig a Kártyabirtokos, illetve
az Üzletfél a blokkolás feloldását személyesen bankfiókban vagy telefonon a CIB24 Ügyfélszolgálaton
keresztül, azonosítást követően nem kezdeményezi.
1.6.2 A kód kiküldése SMS-ben vagy Okos értesítés („Push üzenet”) formájában történhet.

1.6.2.1

A kód kiküldése SMS-ben történik:

2019. február 1. napját megelőzően igényelt bankkártyák esetében amennyiben az
Üzletfél a szolgáltatás bevezetését megelőzően nem rendelkezett CIB Bank Mobilalkalmazással, a
Bank részére értesítési mobil telefonszámot adott meg vagy rendelkezett CIB Mobilbank
szolgáltatással és a (Az Ősfeltöltés időpontját) követően a kód kiküldési módjának módosításáról nem
rendelkezett.

1.6.2.1.1

- Amennyiben az Üzletfél az adott bankkártyához kapcsolódóan rendelkezik CIB
Mobilbank szolgáltatáson belül Kártyafigyelő rendszerrel, az itt megadott
telefonszámra történik a kód kiküldése.
- Amennyiben az adott bankkártyához nem rendelkezik CIB Mobilbank
szolgáltatással a kódot tartalmazó SMS értesítés az Üzletfél által megadott
értesítési mobil telefonszámra kerül kiküldésre.
- Amennyiben az Üzletfél nem rendelkezik CIB Mobilbank szolgáltatással és nem
adott meg értesítési mobil telefonszámot a kód nem kerül kiküldésre mindaddig,
amíg az Üzletfél az értesítés módjáról nem rendelkezik telefonon keresztül a
CIB24 Ügyfélszolgálaton azonosítást követően vagy személyesen bankfiókban.
1.6.2.1.2
2019. február 1. napját követően igényelt bankkártyák esetében az Üzletfél a bankkártya
igénylésekor az SMS értesítés beállítását kérte vagy az igénylést követően telefonon keresztül a
CIB24 Ügyfélszolgálaton azonosítást követően vagy személyesen bankfiókban a kód kiküldésének
módját SMS-re változtatta.
1.6.2.1.3
Amennyiben az internetes tranzakció során a kártyabirtokos a kód újra küldését harmadik
alkalommal kezdeményezi, a kód abban az esetben is SMS-ben kerül kiküldésre, ha a kód
kiküldésének alapértelmezett csatornája Okos értesítés („Push üzenet”).

1.6.2.2

A kód kiküldése Okos értesítés („Push üzenet”) formájában történik:
1.6.2.2.1 2019. február 1. napját megelőzően igényelt bankkártyák esetében amennyiben
az Üzletfél a szolgáltatás bevezetését megelőzően rendelkezett CIB Bank
mobilalkalmazással és a 2019. február 1. követően a kód kiküldési módjának
módosításáról nem rendelkezett.
1.6.2.2.2 2019. február 1. napját követően igényelt bankkártyák esetében az Üzletfél a
bankkártya igénylésekor rendelkezik CIB Bank mobilalkalmazással és az Okos értesítés
(„Push üzenet”) beállítását kérte vagy az igénylést követően telefonon keresztül a CIB24
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Ügyfélszolgálaton azonosítást követően vagy személyesen
kiküldésének módját Okos értesítésre („Push üzenet”) változtatta.

bankfiókban

a

kód

1.6.3. Erős ügyfélhitelesítés az internetes vásárlások kapcsán (3DS2 szolgáltatás)
1.6.3.1.
Az Internetes vásárlás megerősítése az erős ügyfélhitelesítés jegyében az
internetes vásárlások során a korábban használt 3D Secure szolgáltatás egy továbbfejlesztett
változata, mely biztosítja a Kártyabirtokos magasabb biztonsági szintű beazonosítását a
kétfaktoros azonosítás kötelezővé tételével.
1.6.3.2.
A szolgáltatás alapja az Európai Unió PSD2 irányelve* szerint meghatározott
jóváhagyói folyamat. Az erős ügyfélhitelesítés azt biztosítja, hogy bárhol is történik az internetes
vásárlás, csak Kártyabirtokos hitelesíthesse a Tranzakciót.
1.6.3.3. A PSD2 irányelv hatálya alá eső Elfogadóhelyek kötelesek erős ügyfélhitelesítést
alkalmazni és a Kártyabirtokosnak a Bank által alkalmazott erős ügyfélhitelesítési módon kell az
internetes vásárlásait jóváhagyni, azonban a PSD2 irányelvben megfogalmazottak
figyelembevételével előfordulhat, hogy a Tranzakció jóváhagyásához nem szükséges az erős
ügyfélhitelesítés alkalmazása.

*A BIZOTTSÁG (EU) 2018/389 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2017. november 27.) az (EU) 2015/2366 európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek az erős ügyfél-hitelesítésre, valamint a közös és biztonságos nyílt kommunikációs standardokra
vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

2022. 01.20. napjától a Bank jogosult a PSD2 irányelv hatálya alá nem eső esetekben is erős
ügyfélhitelesítést alkalmazni a Kártyabirtokosok biztonsága érdekében.
1.6.3.4.
Az erős ügyfélhitelesítés érvényesítése érdekében a Bank a Kártyabirtokosok
részére a CIB Bank mobilalkalmazást vagy annak Kártya authentikációs funkcióját, a CIB Hard
Token eszközt, valamint az Internetes vásárlást megerősítő kód és az Online Vásárlási
Kártyakód együttes megadásával történő jóváhagyási formát biztosítja. A CIB Hard Tokennel
történő hitelesítési módra 2021. 04. 22-től biztosít lehetőséget a Bank. A Bank az Online
Vásárlási Kártyakód Bankkártyához történő regisztrációjára 2021.12.10. napjától, az online
fizetések jóváhagyása során az Internetes vásárlást megerősítő kód és az Online Vásárlási
Kártyakód együttes használatára 2022.01.20. napjától biztosít lehetőséget.
1.6.3.5. Azon Kártyabirtokosok részére, akik rendelkeznek CIB Bank mobilalkalmazással, a
Bank ezen szolgáltatás keretében biztosítja a Tranzakció authentikációját.
1.6.3.6. Azon Kártyabirtokos részére, akik rendelkeznek 3DS szolgáltatásra vonatkozó
telefonszámmal, de nem rendelkeznek CIB Bank mobilalkalmazással, a Bank a CIB Bank
mobilalkalmazás Kártya authentikációs funkcióját nyújtja, melyet a Kártyabirtokos kizárólag az
internetes vásárlások megerősítésére használ. A szolgáltatás keretében a Bank automatikusan
küldi a funkcióhoz szükséges regisztrációs kódot a Kártyabirtokos részére.
1.6.3.7.Amennyiben a Kártyabirtokos rendelkezik CIB Bank mobilalkalmazással vagy annak
Kártya authentikációs funkciójával, és a Tranzakciók jóváhagyására biometrikus azonosítást
használ, ez a jóváhagyási mód az internetes vásárlások esetében is automatikusan
érvényesítendő.
1.6.3.8.
Amennyiben a Kártyabirtokos rendelkezik CIB Bank mobilalkalmazással vagy
annak Kártya authentikációs funkciójával és a Tranzakciók jóváhagyására a CIB Bank
mobilalkalmazásban beállított PIN kódot használ, ez a jóváhagyási mód az internetes
vásárlások esetében is automatikusan érvényesítendő.

- 281 -

1.6.3.9. Amennyiben a Kártyabirtokos nem rendelkezik a CIB Bank mobilalkalmazással vagy
annak Kártya authentikációs funkciójával, a Tranzakciók jóváhagyására a CIB Hard Token
eszközt használhatja. A CIB Hard Tokennel történő hitelesítési módot a CIB Bank Zrt CIB
Internet Alapú Elektronikus Szolgáltatásokra vonatkozó Különös Üzletszabályzatának
fogyasztók és egyéni vállalkozók részére 4.1.2.4. pontja tartalmazza. 1.6.3.10. 2022. január 20.
napjától, amennyiben a Kártyabirtokos rendelkezik Online Vásárlási Kártyakóddal, akkor
választásának megfelelően lehetősége van a Tranzakciók jóváhagyására az Internetes
vásárlást megerősítő kód és az Online Vásárlási Kártyakód együttes használatával is,
függetlenül az 1.6.3.5 – 1.6.3.9 pontokban írtaktól.
1.6.3.11.
Az 1.6.3.3. pont szerinti esetekben, amennyiben a Kártyabirtokos nem rendelkezik
az 1.6.3.4. pont szerinti eszközök valamelyikével, akkor az internetes vásárlás tranzakcióját
nem tudja befejezni 2022. január 20. napjától, ezért a vásárlás sikertelen lesz. 2022. január 20ig azon Üzletfelek, akik nem rendelkeznek CIB Bank mobilalkalmazással vagy annak
Kártyaautentikációs funkciójával, a tranzakciókat a korábban megszokott módon, az Internetes
vásárlást megerősítő kód segítségével tudják jóváhagyni.
1.6.3.12. Az Online Vásárlási Kártyakód Bankkártyához történő regisztrációjának lehetősége
azon Kártyabirtokosok részére elérhető, akik rendelkeznek CIB Bank mobilalkalmazással vagy
annak Kártya authentikációs funkciójával, vagy CIB Hard Token eszközzel.
1.6.4. Online Vásárlási Kártyakód regisztrációja
1.6.4.1. Az Online Vásárlási Kártyakód rögzítésére a Kártyabirtokos jogosult.
1.6.4.2. Az Online Vásárlási Kártyakód a Kártyabirtokos által a cib.hu/kartyakod felületen
regisztrálható, rögzítéséhez erős ügyfélhitelesítéssel történő jóváhagyás szükséges.
1.6.4.3. Az Online Vásárlási Kártyakód a megadás időpontjától érvényes és használható az
Internetes vásárlást megerősítő kóddal együtt az internetes bankkártyás fizetések
jóváhagyására.
1.6.4.4. Az Online Vásárlási Kártyakód az 1.6.4.2. pontban szereplő felületen bármikor
módosítható, új kód megadását követően a régi kód érvényét veszti, és a megadás időpontját
követően csak az új kód használható az internetes bankkártyás fizetések jóváhagyására.
1.6.4.5. Az Online Vásárlási Kártyakódnak minimum 6 karakterből kell állnia, csak egymástól
különböző számokat tartalmazhat, amelyek nem lehetnek egymást követő számok.
1.6.4.6 Az Online Vásárlási Kártyakód használata minden olyan elfogadóhelyen lehetséges
vagy kötelező, amely elfogadóhely a 3D Secure szolgáltatást vagy erős ügyfélhitelesítéssel
történő jóváhagyást alkalmaz a kártyaelfogadás során.
1.6.4.7. Amennyiben az adott internetes vásárlás során az Online Vásárlási Kártyakód
megadása kötelező, a helyes kód megadása nélkül a tranzakció elutasításra kerül.
1.6.4.8. Amennyiben az internetes Elfogadóhely a kód megadását kéri, de az Elfogadóhely
weboldalát megjelenítő böngészőprogram nem alkalmas a kóddal történő vásárlás kezelésére,
úgy a Bankkártya Tranzakció sikertelen lesz.
1.6.4.9. Az Internetes vásárlást megerősítő kód és az Online Vásárlási Kártyakód együttes
megadása esetén bármelyik kód háromszori téves megadását követően a kóddal történő
hitelesítés lehetősége felfüggesztésre kerül 60 percig, az újabb próbálkozásra a 60 perc leteltét
követően vagy a Kártyabirtokos, illetve az Üzletfél kérelme alapján a Bank által történő átmeneti
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blokkolás feloldást követően van lehetőség. A Kártyabirtokos, illetve az Üzletfél a blokkolás
feloldását személyesen bankfiókban vagy telefonon a CIB24 Ügyfélszolgálaton keresztül
azonosítást követően kezdeményezheti. Amennyiben bármelyik kód egymást követő kilenc
alkalommal tévesen kerül megadásra, a kóddal történő hitelesítés lehetősége felfüggesztésre
kerül mindaddig, amig a Kártyabirtokos, illetve az Üzletfél a blokkolás feloldását személyesen
bankfiókban vagy telefonon a CIB24 Ügyfélszolgálaton keresztül, azonosítást követően nem
kezdeményezi.

1.7

Jóváhagyás

1.7.1 Bankkártya használatával történő Tranzakció Kártyabirtokos általi előzetes jóváhagyásának
minősül:

1.7.1.1

Vásárlás esetén:
1.7.1.1.1 POS terminálon történő vásárlás esetén a Kártyabirtokos által a
Bankkártya PIN Kód megadása a POS terminálon vagy a hozzá tartozó
PIN PAD-en; vagy
1.7.1.1.2 POS terminálon történő vásárlás esetén a Kártyabirtokos által a
POS bizonylat aláírása az Elfogadóhelyen; vagy
1.7.1.1.3 a Bankkártya rendelkezésre bocsátása vagy Bankkártya
adatainak megadása a későbbi Vásárlás fedezetéül szolgáló összeg
előzetes zárolása céljából (elő-autorizáció); vagy
1.7.1.1.4 interneten keresztül történő vásárlás esetén a Kártyaszám,
Bankkártya lejárata és a Bankkártya hátoldalán (CIB Internetkártya esetén
az előlapján) található háromjegyű kód Kártyabirtokos általi megadása és
a Fizetés vagy Jóváhagyás vagy bármilyen hasonló jelentésű gomb
megnyomása (az Elfogadóhely további adatok megadását kérheti),
amennyiben az internetes elfogadóhely a tranzakció során alkalmazza a
3D Secure szolgáltatást az Internetes vásárlást megerősítő kód
Kártyabirtokos általi megadása vagy az erős ügyfélhitelesítés alkalmazása
esetén a Tranzakció jóváhagyása kétfaktoros azonosítás útján; vagy
1.7.1.1.5 az érintéssel történő fizetésre alkalmas Bankkártya ( )
esetében Magyarországon a 15.000 Ft vagy az alatti, külföldön az
Elfogadóhely által alkalmazott limit alatti bankkártya tranzakció esetében, a
Bankkártya POS terminálhoz történő érintésével; vagy
1.7.1.1.6 az érintéssel történő fizetésre alkalmas Bankkártya ( )
esetében Magyarországon a 15.000 Ft feletti, külföldön az Elfogadóhely
által alkalmazott limit feletti Bankkártya Tranzakció esetében a Bankkártya
POS terminálhoz történő érintésével és azt követően a 1.7.1.1.1. (PIN Kód
megadása) -1.7.1.1.2. (POS Bizonylat alásírása) pontokban leírtakban
foglaltak szerinti jóváhagyás valamelyikével.
1.7.1.1.7 Olyan önkiszolgáló terminál esetében, amely alkalmas
Bankkártya elfogadásra az Elfogadóhely által megállapított limit alatt a
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Bankkártya használatával, az Elfogadóhely által megállapított
PIN kód megadásával vagy az 1.7.1.1.5. (Bankkártya POS
érintése) -- 1.7.1.1.6. Bankkártya POS terminálhoz érintése
megadása) pontokban leírtakban foglaltak szerinti
valamelyikével.

limit felett a
terminálhoz
és PIN kód
jóváhagyás

1.7.1.1.8 interneten keresztül történő vásárlás esetén az első
tranzakciókor a Kártyaszám, Bankkártya lejárata és a Bankkártya
hátoldalán (CIB Internetkártya esetén az előlapján) található háromjegyű
kód Kártyabirtokos általi megadása és bármilyen módon történő
hozzájárulás az Ismétlődő Bankkártya Tranzakcióra (Recurring
Transaction) és a Fizetés vagy Jóváhagyás vagy bármilyen hasonló
jelentésű gomb megnyomása (az Elfogadóhely további adatok megadását
kérheti), amennyiben az Elfogadóhely a tranzakció során alkalmazza a 3D
Secure szolgáltatást az Internetes vásárlást megerősítő kód Kártyabirtokos
általi megadása vagy az erős ügyfélhitelesítés alkalmazása esetén a
Tranzakció jóváhagyása kétfaktoros azonosítás (erős ügyfélhitelesítés)
útján; vagy;
1.7.1.1.9

Mobil Fizetési Szolgáltatás igénybevétele esetén a Tranzakció
jóváhagyása a mobileszközön elérhető és kiválasztott hitelesítési
módszerrel (így a mobileszközön beállított jelszó, a mobileszköz PIN kódja,
biometrikus azonosítása, például ujjlenyomat vagy arcfelismerés) történik,
érintéssel történő fizetésre alkalmas POS terminál esetén a mobileszköz
POS terminálhoz történő érintését követően. POS terminál beállításaitól
függően, a terminál a Digitalizálásra Engedélyezett Bankkártya PIN kódját
is kérheti a Tranzakció jóváhagyásához.

1.7.1.2
Bankkártyával történő készpénzfelvétel és készpénzbefizetés esetén a Kártyabirtokos
által a Bankkártya PIN Kód megadása az ATM-nél. A készpénzbefizetés történhet ATM-en keresztüli
borítékos készpénzbefizetés, illetve ATM-en keresztüli azonnali jóváírású készpénzbefizetés
szolgáltatás igénybevételével.
1.7.2 A Kártyabirtokos köteles meggyőződni a Bankkártya bizonylaton, a POS Terminálon vagy
interneten keresztül történő fizetési esetén a jóváhagyó oldalon feltüntetett adatok (különösen a
fizetendő összeg) helytállóságáról, valódiságáról, melyeket a Jóváhagyás pontban meghatározott
módon hagy jóvá. A Jóváhagyás pontban meghatározott előzetes jóváhagyást minden esetben a
Kártyabirtokostól származónak kell tekinteni.
1.8

Limit és fedezet

1.8.1 Limit

1.8.1.1
A Bank a Bankkártyákat a Kondíciós Listában meghatározott Kártyahasználati
Alaplimitekkel bocsátja ki.
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1.8.1.2
Egyes Elfogadóhelyeken a Bankkártyák használatára Elfogadóhelyi limit van érvényben,
amely összeg feletti Bankkártya Tranzakció esetén a Bankkártya elfogadójának engedélyeztetnie kell
a Vásárlást.
1.8.1.3
A Hitelkártya esetében a Főkártyabirtokos, Betéti Bankkártya esetében a Bankszámlatulajdonos(ok) a Főkártyára és valamennyi Társkártyára, legfeljebb a Kondíciós Listában
meghatározott Kártyahasználati Limit maximális összegig napi Kártyahasználati Limiteket állapíthat
meg Bankkártyánként.
Hitelkártyák esetében azokban az esetekben, ahol a Bankkártya Tranzakció devizában
keletkezik, az árfolyam átváltás hatásait figyelembe véve a Bank egy 10%-os
tolerancia értékkel veszi figyelembe a maximális limitösszeget.
Betéti Bankkártyák esetében, ahol a Bankkártya Tranzakció devizában keletkezik a
Kondíciós Listában a Bankkártya Tranzakciók összegének blokkolása 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.
1.8.1.4
Amennyiben az adott naptári napon (magyar időszámítás szerint 0-24 óra között), héten
a Készpénzfelvétel Bankkártyával vagy a Vásárlás elérte a Kártyahasználati Limit szerinti maximális
összeget és/vagy darabszámot, az azt követően kezdeményezett Bankkártya Tranzakciók elutasításra
kerülnek.
1.8.1.5
A Kártyahasználati Alaplimit vagy Kártyahasználati Limit bármilyen eseti vagy állandó
változtatását
- a TAK megadása után a CIB24-nél Hitelkártya esetében a Főkártyabirtokos, Betéti
Bankkártya esetében a Bankszámla-tulajdonos(ok),
- CIB Internet Bankon keresztül a vonatkozó Felhasználói Kézikönyvben
szabályozottak szerint Hitelkártya esetében a Főkártyabirtokos, Betéti Bankkártya
esetében a Bankszámla-tulajdonos(ok),
- CIB Bank mobilalkamazáson keresztül a Hitelkártya esetében a Főkártyabirtokos,
Betéti Bankkártya esetében a Bankszámla-tulajdonos(ok),
- CIB Bank Online-on keresztül a Hitelkártya esetében a Főkártyabirtokos, Betéti
Bankkártya esetében a Bankszámla-tulajdonos(ok),
- valamint Bankfiókban személyesen vagy írásban Hitelkártya esetében a
Főkártyabirtokos, Betéti Bankkártya esetében a Bankszámla-tulajdonos(ok)
jelentheti be.
Az összes fentiekben említett csatornán keresztül megadott új limitek a bejelentést
követően azonnal hatályba lépnek. A jelen szakaszban felsoroltakon túl a Bank nem
fogad el semmilyen, meghatározott időszakra vonatkozó vagy a Kondíciós Listában
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meghatározott Kártyahasználati Limit maximális összegét meghaladó limitbeállítási
rendelkezést. A napi Kártyahasználati Limitekre vonatkozó utolsó rendelkezést a Bank
mindaddig érvényesnek tekinti, amíg az előbbiekben meghatározott, erre jogosult
személyek újabb rendelkezése azt felül nem bírálja. A nem Bankszámla-tulajdonos
Társkártyabirtokos a limitek módosítására nem jogosult.
A Kártyahasználati Alaplimit és Kártyahasználati Limit tekintetében, a Digitalizálásra
Engedélyezett Bankkártya és a hozzá tartozó Digitalizált Bankkártya napi használatát
a rendszer együttesen veszi figyelembe, illetve korlátozza. A Digitalizálásra
Engedélyezett Bankkártya limit-és státuszmódosítása kihat a Digitalizált Bankkártya
limitére és státuszára. A Digitalizált Bankkártya rendszerparaméterei a Digitalizálásra
Engedélyezett Bankkártyától függetlenül, önmagukban nem módosíthatók.
1.8.2 Az ATM-nél történő azonnali jóváírású készpénzbefizetés alkalmával maximum 200 db forint
bankjegyet, vagy 4.000.000 forint összeget lehet befizetni a behelyezett bankkártyához tartozó
Bankszámlára/Kártyafedezeti Számlára/Hitelkártyaszámlára.
1.8.1.5.1

1.8.3 Fedezet

A Bankkártya kizárólag a Bankszámlán és/vagy a Kártyafedezeti Számlán fennálló
egyenleg és – amennyiben a Főkártyabirtokos és a Bank úgy állapodott meg – a
Főkártyabirtokos részére biztosított kapcsolódó Hitelkeret (pl. Folyószámlahitel)
erejéig használható (ebben az esetben az egyenlegbe a még aktuálisan rendelkezésre
álló Hitelkeret is beszámítandó). A Kártyafedezeti Számláról csak az az összeg érhető
el, amelyet korábban az Üzletfél arra átutalt, vagy befizetett, illetve amelyen Hitelt
vagy Kölcsönt írtak jóvá. Kártyafedezeti Számla esetén a Főkártyabirtokos köteles
gondoskodni a Bankkártya Tranzakciók fedezetéről. A Bank a Bankkártya Tranzakciók
fedezetét a Bankszámláról automatikusan nem vezeti át a Kártyafedezeti Számlára. A
Bankszámlán vagy Kártyafedezeti Számlán rendelkezésre álló egyenleget
meghaladóan a Bankkártya nem vehető igénybe. Amennyiben a Kártyabirtokos a
rendelkezésre álló egyenleget meghaladóan végez Bankkártya Tranzakciókat, úgy
Hitelkártya/Bevásárlókártya esetén a Főkártyabirtokos, Betéti Bankkártya esetén a
Bankszámla-tulajdonos(ok) köteles(ek) a jogosulatlanul igénybe vett összeget
(kényszerhitelként) haladéktalanul visszafizetni.
1.8.4 Bankszámla egyenleg ATM-n keresztül történő lekérdezése
A Bankszámla egyenlege CIB-es ATM-en és bármely más ATM-en keresztül is lekérdezhető.
1.9

A Bankkártya érvényessége

1.9.1 A Bank egyedileg határozza meg az általa kibocsátott Bankkártyák lejárati idejét
(érvényességét), amelyet a Bankkártyán a nemzetközi kártyatársaságok előírásainak megfelelően
tüntet fel. Lejáraton a feltüntetett év, hónap utolsó napjának 24. órája értendő. A Bank Bankkártya
Tranzakciókra vonatkozó engedélyt a saját zónaidejének megfelelően ad ki.
1.9.2 A Bankkártya a rajta feltüntetett érvényességi időn belül mindaddig a Kártyabirtokos birtokában
marad és érvényes, amíg:

1.9.2.1

a Főkártyabirtokos Bankszámla-kapcsolata a Bankkal fennáll;

1.9.2.2

a Bank a Bankkártyát nem vonta vissza, vagy a Bankkártya tiltásra nem került;
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1.9.2.3
azt a Betéti Bankkártya esetében a Bankszámla tulajdonos, Hitelkártya/ Bevásárlókártya
esetében a Főkártyabirtokos vissza nem adja a Banknak; vagy
1.9.2.4
a Bank és a Főkártyabirtokos közötti Szerződés (akár részlegesen csak az adott
Bankkártyára vonatkozóan) meg nem szűnik.
1.9.2.5 A Digitalizált Bankkártya mindaddig érvényes a Digitalizálásra Engedélyezett Bankkártyán
feltüntetett érvényességi időn belül, amíg:
- a Főkártyabirtokos Bankszámla-kapcsolata a Bankkal fennáll;
- a Bank a Digitalizált Bankkártyát vagy a Digitalizálásra Engedélyezett Bankkártyát nem vonta
vissza, vagy az tiltásra nem került
- a mobileszközről történő eltávolítása (törlése) nem történik meg
- a Bank együttműködése a Mobil Fizetési Szolgáltatóval fennáll.

1.9.3 A Bankkártya lejáratát megelőzően a lejárati hónap 25. napjáig a Bank a Szerződésben
meghatározott átadási módnak megfelelően a Főkártyabirtokos részére automatikusan eljuttatja az új
Bankkártyát. A Bank az új Bankkártya költségeit a Főkártyabirtokos azon számlájára/Kártyafedezeti
számlájára – Hitelkártya/Bevásárlókártya esetén az Elszámolási számlájára – terheli, amelyhez a
Bankkártya kapcsolódik. Amennyiben a Hitelkártya esetében a Főkártyabirtokos, Betéti Bankkártya
esetében a Bankszámla-tulajdonos(ok) nem kéri a Bankkártya automatikus megújítását, illetőleg
amennyiben a Bankkártyán feltüntetett név módosítására irányuló kérelmet terjeszt elő valamint
elérhetőségi címében változás történik, e tényekről köteles a Bankot legkésőbb 60 nappal a lejárat
előtt írásban értesíteni. Amennyiben a Hitelkártya esetében a Főkártyabirtokos, Betéti Bankkártya
esetében a Bankszámla-tulajdonos(ok) az értesítési határidőt elmulasztja, a Bank a Kondíciós
Listában meghatározott Bankkártya éves díj időarányos részére jogosult, valamint a Bankkártya a
jelzés előtti névvel lesz kibocsájtva a jelzés előtti értesítési címre postázva.
1.10

Bankkártya Tranzakciók blokkolása, könyvelése, kamat, díj, jutalék és költség
elszámolása

1.10.1 A Bankkártya használatával keletkezett terheléseket és jóváírásokat a Bank a hozzá beérkező
elektronikus üzenetek alapján, kizárólag azok adatai szerint, automatikusan számolja el.
1.10.2 Amennyiben a Bank a Bankkártya Tranzakció jóváhagyásának keretében fedezetvizsgálatot
végez, és a Bankkártyához tartozó Bankszámla/Hitelkártya/Bevásárlókártya számlán a jóváhagyott
Bankkártya tranzakció összege a fedezetvizsgálat során rendelkezésre áll, a Bank a Bankkártya
tranzakció összegét blokkolja, mely zárolt összegként jelenik meg a Bankkártyához tartozó
Bankszámla/Hitelkártya/Bevásárlókártya számlán. A blokkolás a Bankkártya tranzakció
Bankkártyához tartozó Bankszámla/Hitelkártya/Bevásárlókártya számlán történő elszámolásakor
(könyvelésekor) a könyvelés pillanatában feloldásra kerül. A blokkolt összeg a Bankkártyához tartozó
Bankszámla/Hitelkártya/Bevásárlókártya számla elérhető egyenlegét csökkenti.
Amennyiben az Elfogadóhely POS terminál beállításai alapján a Bank fedezetvizsgálatot nem
végez, a Bank a Bankkártya tranzakció összegét a jóváhagyást követően nem blokkolja, 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.
1.10.3 Amennyiben a Bankkártya Tranzakció összegének kedvezményezettjétől a Bankkártya
Tranzakció napjától számított 30 naptári napon belül nem érkezik a Bankhoz a blokkolt összeg
elszámolására (könyvelésére) vonatkozó kérelem, a Bankkártya Tranzakció blokkolása automatikusan
megszűnik és a Bankkártya tranzakció összege újra felhasználható. A Bankkártya Tranzakció
kedvezményezettje 30 napon túl is jogosult a tranzakció összegét elszámolásra benyújtani. Az
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Üzletfél felelőssége, hogy a 30 napon túl várható terhelések fedezetéről gondoskodjon a
Bankszámla/Hitelkártya/Bevásárlókártya vagy Kártyafedezeti számlán.
1.10.4 A Banknak egyes esetekben, biztonsági okokból jogában áll a Bankkártya Tranzakció
blokkolásának időtartamát meghosszabbítani, a tranzakció napjától számítottan legfeljebb 60 napig.
1.10.5 Amennyiben a Bankkártya Tranzakció összegének kedvezményzettjétől
Tranzakció napjától számított 30 naptári napon belül a Bankhoz a blokkolt összeg
(könyvelésére) vonatkozó kérelem érkezik, a Bankkártya Tranzakció blokkolása
megszűnik és a Bankkártya Tranzakció összege elszámolásra (lekönyvelésre) kerül a
tartozó Bankszámla/Hitelkártya/Bevásárlókártya vagy Kártyafedezeti számlán.

a Bankkártya
elszámolására
automatikusan
Bankkártyához

1.10.6 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 Tranzakció összegét az elévülési időn
belül, időbeli korlátozás nélkül ráterhelheti a vonatkozó Bankszámlára.
1.10.7 Árfolyamra vonatkozó speciális szabályok

1.10.7.1
A nem forintban végrehajtott Bankkártya Tranzakciók a Bankkártyára vonatkozó
Kondíciós Lista alapján átszámításra kerülnek a kártyatársaság (például VISA, MasterCard) és a Bank
között lévő elszámolás devizanemére (USD vagy EUR), és a kártyatársaság díjszámítási szabályzatában
rögzített díjakkal növelt összeget elszámolják a Bank elszámolási számlájának terhére, amely összeget
a Bank a Kondíciós Listában meghatározott árfolyamán vált át a Bankkártyához tartozó
Bankszámla/Elszámolási Számla pénznemére, és számol el a Bankszámla/ Elszámolási Számla terhére.
Az árfolyamváltozások kockázatáért és a nemzetközi kártyatársaságok által felszámított díjakért,
kártyatársaságok honlapján feltűntetett árfolyamok és a Bankkártya Tranzakcióra a kártyatársaság
által ténylegesen alkalmazott árfolyam közötti különbségért a Bankot nem terheli felelősség.
1.10.7.2
A kamatok, díjak és költségek felszámítása forintalapú Bankkártya esetén forintban –
devizaalapú Bankkártya esetén a Bankkártya devizanemétől függően EUR-ban, vagy USD-ben –, a
Bankkártya Tranzakció elszámolásával és/vagy a Bankkártya kibocsátásával egyidejűleg történik. A
Bank – amennyiben volt Bankkártya Tranzakció a Bankszámlán és/vagy a Kártyafedezeti
Számlán/Elszámolási Számlán – havonta Bankszámlakivonatban értesíti a Főkártyabirtokost a
Bankkártya Tranzakciók elszámolásáról. A Bankszámlakivonat – az egyéb Tranzakciókon felül – a
Bankszámlán és/vagy a Kártyafedezeti Számlán/Elszámolási Számlán a havi Bankszámlakivonat
kiállításáig lekönyvelt (elszámolt) Bankkártya Tranzakciókat tartalmazza. A Bank a 1.19 szakasz
(Reklamáció) alapján semmilyen felelősséget nem vállal Bankkártya Tranzakciókkal kapcsolatos
elkésett reklamáció esetén.
1.10.8 A Bankkártyákra vonatkozó díjak, költségek, jutalékok vagy egyéb fizetési kötelezettségek
összegét és esedékességét a Bankkártyára vonatkozó Kondíciós Lista tartalmazza. Az Üzletfél
köteles gondoskodni arról, hogy Bankszámláján/Kártyafedezeti számláján/Elszámolási számláján a
fedezet esedékességkor rendelkezésre álljon.
1.10.9 Az 1.1.10. pontban írt ATM-en történő azonnali jóváírású készpénzbefizetés esetén a
tranzakció összegét és jutaléka(i)t a tranzakció idejét követően, a lehető legrövidebb időn belül a Bank
az Üzletfél Bankszámláján/Kártyafedezeti Számláján/Hitelkártyaszámláján jóváírja, illetve azt
megterheli.
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1.11

Üzletfél által kezdeményezett Tiltás

1.11.1 A Bank gondoskodik arról, hogy a Bankkártya (ideértve a Digitalizált Bankkártyát is) bármikor
letiltható legyen. A Bank a letiltást követően a Bankkártyával adott fizetési megbízás alapján
Fizetési Műveletet nem teljesít.
1.11.2 A

Kártyabirtokos vagy Betéti Bankkártya esetében a Bankszámla-tulajdonos(ok),
Hitelkártya/Bevásárlókártya esetében a Főkártyabirtokos köteles a CIB24-en keresztül
haladéktalanul bejelenteni, ha a Bankkártya a birtokából (őrzése alól) kikerült (elveszítette,
ellopták), megrongálódott, vagy a Bankkártya PIN Kód, vagy a Bankkártya más azonosító
adata jogosulatlan harmadik személy tudomására jutott, vagy a Bankkártyával felhatalmazás
nélküli Bankkártya Tranzakciót kezdeményeztek. Mobil Fizetési Szolgáltatás igénybevétele
esetén: A Kártyabirtokos vagy Betéti Bankkártya esetében a Bankszámla-tulajdonos köteles a
CIB24 Telefonos Ügyfélszolgálaton keresztül haladéktalanul bejelenteni, ha a Digitalizálásra
Engedélyezett Bankkártya és vagy a Digitalizálásra használt mobileszköz a birtokából (őrzése
alól) kikerült (elveszítette, ellopták), megrongálódott, vagy a Digitalizálásra Engedélyezett
Bankkártya PIN kód, vagy a Bankkártya más azonosító adata jogosulatlan harmadik személy
tudomására jutott, vagy a Bankkártyával felhatalmazás nélküli Tranzakciót kezdeményeztek.
Amennyiben csak a Digitalizálásra használt mobileszköz került ki a Kártyabirtokos birtokából,
úgy annak CIB24 Telefonos Ügyfélszolgálaton keresztül történő bejelentése és letiltása révén
csak az adott Digitalizált Bankkártya kerül letiltásra a Digitalizálásra Engedélyezett Bankkártya
nem. Ugyanakkor, ha a Digitalizálásra Engedélyezett Bankkártya került ki a Kártyabirtokos
birtokából (még akkor is, ha a Digitalizálásra használt mobileszköz nem), úgy a CIB24
Telefonos Ügyfélszolgálaton keresztül történő bejelentése és letiltása révén a Digitalizált
Bankkártya is letiltásra kerül, melyre való tekintettel a mobileszközön keresztüli Tranzakciók
sem teljesülnek.

1.11.3 Betéti Bankkártya esetében a Bankszámla-tulajdonos(ok), Hitelkártya esetében a
Főkártyabirtokos köteles a Szerződés általa kezdeményezett megszűnése esetén a
Bankkártya (ide értve a Digitalizált Bankkártyát is) Tiltását is kérni, ha a megszűnés
kezdeményezésének okai a jelen fejezetben meghatározottak.
1.11.4 A bejelentésnek minimálisan tartalmaznia kell a Kártyabirtokos nevét, személyes adatait, a
kapcsolódó Bankszámla-tulajdonos nevét és a letiltási kérelem okát. A Kártyabirtokos kérheti,
hogy a Bank a bejelentés időpontjáról és tartalmáról ugyanazon bejelentésre vonatkozóan egy
alkalommal térítésmentesen igazolást állítson ki részére. Az igazolást a Bank egy éven belüli
bejelentésre vonatkozóan 15 munkanapon, egy évnél régebbi bejelentésre vonatkozóan 30
napon belül adja ki.
1.11.5 A Bankkártya letiltásának kérése esetén a Bankkártya száma újra nem adható ki.
1.11.6 Az Üzletfél által kezdeményezett letiltás nem vonható vissza, és a Kártyabirtokos nem jogosult
a már letiltott Bankkártya vagy a Digitalizálásra használt mobileszköz használatát azok
esetleges megtalálása esetén követelni, valamint a megtalált Bankkártyát köteles a Banknak
haladéktalanul átadni. Ezen kötelezettség megszegéséből eredő károkért a Betéti Bankkártya
esetében a Bankszámla-tulajdonos, Hitelkártya/Bevásárlókártya esetében a Főkártyabirtokos
felelős. Amennyiben a letiltott Bankkártyához “Kártyafigyelő Szolgáltatás” volt hozzárendelve,
a Főkártyabirtokosnak a Szolgáltatást – amennyiben erre változatlanul igényt tart – újból
igényelnie kell.
1.11.7 A Bank fenntartja a jogát, hogy a Kártyabirtokos általi vagy a Kártyabirtokos tudomásával más
személy általi, Bankkártyával kapcsolatos visszaélés esetén a Kártyabirtokos ellen eljárást
kezdeményezzen.
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1.11.8 A letiltás bejelentésének időpontja vonatkozásában - ellenkező bizonyításig- a Bank által
regisztrált időpont az irányadó.
1.12

Bank által kezdeményezett Tiltás
1.12.1
A Bank jogosult a Bankkártya (ide értve a Digitalizált Bankkártyát is) tiltására az
alábbi esetekben:

1.12.1.1
a postai úton küldött Bankkártyát vagy Bankkártya PIN Kódot a Főkártyabirtokos nem
kapta meg (Átadás, átvétel pontban) vagy,
1.12.1.2
a Bankkártya, a Digitalizálásra Engedélyezett Bankkártya, a Digitalizált Bankkártya
jogosulatlan vagy csalárd módon történő használatának gyanúja vagy lehetősége esetén, vagy a
Bankkártya, a Digitalizálásra Engedélyezett Bankkártya, a Digitalizált Bankkártya biztonsága
érdekében vagy
1.12.1.3
a Hitelkártya/Bevásárlókártya esetén a letiltásra a Bank akkor is jogosult, ha jelentős
mértékben megnövekszik annak kockázata, hogy az Üzletfél a Bank felé fennálló esedékes Tartozását
nem képes teljesíteni; különösen erre utalhat az a körülmény, ha a Bank a
Hitelkártya/Bevásárlókártya használatát azért korlátozza, mert a Minimum Fizetendő Összeg
jóváírására határidőben nem került sor vagy
1.12.1.4
a bankkártya fajtájának Bank általi egyoldalú módosítása során a Kártyabirtokos
módosított bankkártyájának a Bank által előre meghatározott időponttól történő tiltására.
1.12.2
A Bankkártya, a Digitalizálásra Engedélyezett Bankkártya, a Digitalizált Bankkártya
jogosulatlan vagy csalárd módon történő használatának gyanúja vagy lehetősége esetén vagy
a Bankkártya, a Digitalizálásra Engedélyezett Bankkártya, a Digitalizált Bankkártya biztonsága
érdekében történő tiltáskor a Bank a tiltást megelőzően, de legkésőbb a tiltást követően
haladéktalanul telefonon vagy írásban kapcsolatba próbál lépni a Főkártyabirtokossal azért,
hogy a Főkártyabirtokost a tiltás 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 tiltásának oka
megszűnik, a Bank a Bankkártya tiltását haladéktalanul megszünteti, vagy új Bankkártyát
bocsát a Kártyabirtokos rendelkezésére, ezzel szemben a Digitalizált Bankkártya tiltásának
feloldására nincs lehetőség, azt a Kártyabirtokos Üzletfél nem követelheti. Amennyiben a
Bank által a Kártyabirtokossal kezdeményezett telefonos Tranzakció egyeztetés (monitoring)
során feltárt, valószínűsíthető visszaélés gyanúja esetén a Kártyabirtokos a tiltás
kezdeményezését a Bank erre irányuló kifejezett javaslata ellenére megtagadja, az a Banknak
a letiltás elmaradásából eredő minden felelősségét kizárja.
1.13

Bankkártya pótlása

1.13.1 Elveszett vagy ellopott Bankkártya (ide nem értve a Digitalizált Bankkártyát) pótlása

1.13.1.1
A Bankkártya Üzletfél általi letiltása esetén az elveszett vagy ellopott Bankkártya
pótlására a Bank – kizárólag a Hitelkártya esetében a Főkártyabirtokos, Betéti Bankkártya esetében a
Bankszámla-tulajdonos(ok) erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján vagy CIB24-en tett (Telefonos
Azonosító Kóddal történő azonosítást követő) bejelentése alapján bocsát ki új Bankkártyát és PIN
Kódot.
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1.13.2 Hiba vagy egyéb ok miatt a Bankkártya pótlása

1.13.2.1
A Főkártyabirtokos vagy a Bankszámla-tulajdonos Társkártyabirtokos a bankfiókban
Bankkártya pótlást kérhet a Bankkártya mágnescsíkjának vagy chipjének hibája miatt vagy ha egyéb
okból szükséges a bankkártya cseréje, így például ha a Bankkártya megsérült, megrongálódott,
technikai hiba lépett fel. A Bankkártya pótlásáért a Bank a Kondíciós Listában szereplő díjat számítja
fel. Ebben az esetben a Kártyabirtokos az eredeti Bankkártyát a 1.17.7. (Bankkártya
visszaszolgáltatása) pont szerint eljárva köteles a Bank részére visszajuttatni.
1.13.3 Pótlás során kibocsátott Bankkártya, PIN kód

1.13.3.1

A Bank a fenti pótlások esetén új Bankkártyát és PIN kódot bocsát ki.

1.13.3.2

A Bank az alábbi lejárattal bocsátja ki az új Bankkártyát:
1.13.3.2.1
Ha naptári évet nézve a pótlás iránti kérelem a pótolni
kért Bankkártya lejárati hónapja előtti hónap valamelyikében érkezik a
Bankhoz (kivéve a 1.13.3.2.4-1.13.3.2.6. pontokban meghatározott azon
eseteket, amikor a kérelem a Bankkártya lejaratát megelőző 60 napon
belül érkezik a Bankhoz), az új Bankkártya lejáratának éve, úgy kerül
meghatározásra, hogy a pótlási kérelem évéhez hozzáadásra kerül 2 év,
Internetkártya esetében 3 év, az új Bankkártya lejáratának hónapja
pedig megegyezik a pótolni kért Bankkártya lejárati hónapjával, azaz a
lejárati hónap nem változik.
1.13.3.2.2
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, Internetkártya
esetében 4 év, az új Bankkártya lejáratának hónapja pedig megegyezik a
pótolni kért Bankkártya lejárati hónapjával, azaz a lejárati hónap nem
változik.
1.13.3.2.3
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, Internetkártya
esetében 4 év, az új Bankkártya lejáratának hónapja pedig megegyezik a
pótolni kért Bankkártya lejárati hónapjával.
1.13.3.2.4
Ha a pótlási igény a Bankkártya lejárata előtti hónapban
érkezik a Bankhoz és a Bankkártya a pótlás bejelentésekor tiltott vagy
nem aktív, az új Bankkártya lejáratának éve, úgy kerül meghatározásra,
hogy a pótlási kérelem évéhez hozzáadásra kerül 2 év, Internetkártya
esetében 3 év, az új Bankkártya lejáratának hónapja pedig megegyezik
pótlási kérelem hónapjával, azaz a lejárat hónapja módosul.
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1.13.3.2.5
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, Internetkártya
esetében 4 év, az új Bankkártya lejáratának hónapja pedig megegyezik a
pótolni kért Bankkártya lejárati hónapjával.
1.13.3.2.6
Ha a pótlási igény a Bankkártya lejárata előtti 60 napon
belül érkezik a Bankhoz és a Bankkártya pótlás bejelentésekor aktív,
mivel a Bankkártya már megújítás alatt van, így az új Bankkártya
lejáratának éve a pótolni kért Bankkártya lejáratától számított 3 év,
Internetkártya esetében 4 év.
1.14

A Bankkártya használatának Bank általi korlátozása, kizárása

1.14.1 A Bank fenntartja magának a jogot a Bankkártya, Digitalizált Bankkártya használatának
részleges vagy teljes korlátozásra a Bankkártya, Digitalizált Bankkártya jogosulatlan vagy csalárd
módon történő használatának gyanúja vagy lehetősége esetén, vagy a Bankkártya biztonsága
érdekében.
1.14.2 A Bank fenntartja magának a jogot a Bankkártya, Digitalizált Bankkártya használatának
részleges vagy teljes korlátozásra, ha a Kártyabirtokos a PIN kódot legalább háromszor hibásan adta
meg. A korlátozásról a Bank külön értesítést nem küld, a Főkártyabirtokos vagy a Bankszámlatulajdonos Társkártyabirtokos köteles a PIN kód legalább háromszori hibás megadásakor a 1.15. (PIN
kód többszöri hibás megadása) pontban meghatározottak szerint a sikertelen próbálkozások törlését
vagy PIN kód pótlását kérni.
1.14.3 A Bank rendkívüli esetekben a Bankkártyák, Digitalizált Bankkártyák használatát korlátozó
vagy kizáró rendszer-karbantartási, - fejlesztési vagy ehhez hasonló tevékenységet végez vagy
végeztet a tevékenység elvégzéséhez szükséges időtartamban. Ezen esetekről a Bank a
Kártyabirtokosokat – a bankkártyahasználat korlátozásának vagy kizárásának időpontja és maximális
időtartama megjelölésével – a Bankfiókokban kifüggesztésre kerülő hirdetmény és a honlapján
(www.cib.hu) megjelenő közlemény útján előzetesen értesíti.
1.15

PIN kód többszöri hibás megadása

1.15.1 A Hitelkártya esetében a Főkártyabirtokos, Betéti Bankkártya esetében a Bankszámlatulajdonos(ok), amennyiben a Bankkártyához tartozó PIN kód legalább háromszor hibásan került
megadásra, bejelentheti a sikertelen próbálkozások törlését, ha a PIN kódot nem felejtette el vagy
PIN kód pótlását, ha a PIN kódot elfelejtette. Ezekre vonatkozó igényét CIB24-en keresztül,
amennyiben rendelkezik Telefonos Azonosító Kóddal, vagy bármelyik bankfiókban nyújthatja be. A
sikertelen próbálkozások törlése CIB24-en keresztül történő igénybejelentés esetén azonnal,
bankfiókban történő igénybejelentés esetén legkésőbb a következő banki nap 24.00 óráig történik
meg. A sikertelen próbálkozások törlését követően a korábbi PIN kóddal használható a Bankkártya.
1.16

Biztosíték

1.16.1 A Szerződésben biztosított egyéb jogai sérelme nélkül a Bank jogosult a Bankkártya
kibocsátásával egyidejűleg a mindenkori Kondíciós Listában közzétett összeget a Főkártyabirtokos
Bankszámláján lévő egyenlegből elkülöníteni, és óvadékként zárolni. Az ilyen óvadék Biztosítékokra
vonatkozó Különös Üzletszabályzatban rendezett szabályaitól a következőkben tér el, illetve a
szabályok a következőkkel egészülnek ki:
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1.16.2 Az óvadék összege a Bankkártya érvényessége alatt (beleértve az esetleges hosszabbításokat,
illetve módosításokat) a végső elszámolás napjáig szolgál Biztosítékul.
1.16.3 A Főkártyabirtokos jogosult a Zárolt Összeg (mint speciális Betét) lekötési periódusát
megváltoztatni, és az összeg után járó kamatról rendelkezni. Amennyiben a Bank a zárolandó összeg
mértékét a Főkártyabirtokossal fennálló Szerződéses viszonya alatt csökkenti, úgy a Főkártyabirtokos
jogosult a Zárolt Összeg és a mindenkor érvényes zárolandó összeg különbözetének felszabadítását
kérni, és a felszabadított összegről rendelkezni.
1.16.4 Amennyiben a Főkártyabirtokos visszaszolgáltatja a Bank részére az óvadék fedezete mellett
kibocsátott, még érvényes valamennyi Bankkártyát, az utolsó Bankkártya Bank általi kézhezvételét
követő hónap utolsó Banki Napján a Bank felszabadítja a Zárolt Összeg fel nem használt részét, és
jóváírja a Főkártyabirtokos Bankszámláján.
1.17

A Szerződés megszűnése
A Szerződés megszűnésre vonatkozó rendelkezésein (különösen az LÜSZ 9. szakaszának
(Felmondás, Azonnali Hatályú Felmondási Események, Egyes Megszűnéssel kapcsolatos
Rendelkezések) rendelkezésein) kívül az alábbi szabályok vonatkoznak a Bankkártyára
vonatkozó jogviszony megszűnésére.

1.17.1 Üzletfél felmondása

1.17.1.1
Betéti Bankkártya esetében a Bankszámla-tulajdonos, Hitelkártya esetében a
Főkártyabirtokos a Bankszámlához tartozó valamennyi vagy egyes Bankkártya vonatkozásában,
Hitelkártya esetében az Elszámolási Számlához tartozó valamennyi vagy egyes Bankkártya
vonatkozásában a Szerződést bármikor felmondhatja.
1.17.1.2
Betéti Bankkártya esetében a Bankszámla-tulajdonos(ok), Hitelkártya esetében a
Főkártyabirtokos köteles a felmondással egyidőben a felmondással érintett Bankkártyá(ka)t a
Banknak haladéktalanul visszaszolgáltatni.
1.17.1.3
Betéti Bankkártya esetében a Bankszámla-tulajdonos(ok), Hitelkártya esetében a
Főkártyabirtokos köteles a felmondással egyidőben a Bankkártya Tiltását is kérni, ha a felmondás oka
olyan ok, mely alapján a Bankkártya Tiltása szükséges..
1.17.2 Felmondás a Bank által

1.17.2.1
A Bank általi felmondás esetén a Bank a felmondás elküldésével egy időben intézkedik a
Bankkártya tiltásáról a felmondási idő lejáratának napjával.
1.17.3 Bankszámlára vonatkozó Szerződés megszűnése

1.17.3.1
A Betéti Bankkártyáról szóló Szerződés automatikusan, minden értesítés nélkül
megszűnik azon a napon, melyen a Bankszámlára vonatkozó Szerződés, illetve Kártyafedezeti
Számlára vonatkozó Szerződés bármely okból megszűnik.
1.17.4 Pótlás igénylésének elmaradása

1.17.4.1
Amennyiben a Bankkártya az Üzletfél által tiltásra kerül, és a tiltásra került Betéti
Bankkártya érvényességi idején belül új Bankkártyát az Üzletfél nem igényel, úgy a Bankkártyáról
szóló Szerződés a Bankkártya lejáratának napjával szűnik meg.
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1.17.5 Megszűnés speciális esete, ha az Üzletfél nem jogosult a Bankkártyára

1.17.5.1
A Betéti Bankkártyáról szóló Szerződés megszűnik, amennyiben annak felek általi
aláírását követően a Bank arról értesíti a Főkártyabirtokost, hogy a Bankkártyára nem jogosult és
ezért a Bank Bankkártyát nem bocsátja a Kártyabirtokos rendelkezésére. A Bank írásban értesíti a
Főkártyabirtokost a Bankkártyáról szóló Szerződés e módon történő megszűnéséről.
1.17.6 Végső elszámolás

1.17.6.1
A Bank a felmondás hónapját követő hó utolsó Banki Napjára vonatkozóan elszámolást
készít, ennek kelte a Bankkártyára vonatkozó jogviszony megszűnésének napja. A végső elszámolás
egyenlegével a Főkártyabirtokos és a Bank a végső elszámolás Főkártyabirtokos által történő
kézhezvételétől számított 3 (három) Banki Napon belül elszámol.
1.17.6.2
A Bankszámla kizárólag a végső elszámolást követően szüntethető meg. Amennyiben a
Főkártyabirtokos nem rendelkezik Bankszámlával és/vagy kártyaóvadéki Betéttel, és pozitív az
Elszámolási Számla egyenlege, akkor a pozitív egyenleg összegét (mely nem azonos a felhasználható
Hitelkerettel) az esedékes díjak, költségek levonását követően a Bank a Főkártyabirtokos által
megadott, más hitelintézetnél vezetett bankszámlára átutalja, vagy személyesen fizeti ki. A
Főkártyabirtokosnak az Elszámolási Számla megszüntetésekor minden esetben rendelkeznie kell a
számlán fennmaradó pozitív egyenleg kifizetésének módjáról.
1.17.7 Bankkártya visszaszolgáltatása
1.17.7.1
A Kártyabirtokos a Bankkártyá(ka)t a Bankkártya érvényességének lejáratát
követően, vagy a Bankkártya visszavonásával vagy visszaadásával egyidejűleg a
Bank számára köteles vagy postai úton – a Bankkártyát a mágnescsíkot is érintően
kettévágva vagy átlyukasztva –, vagy személyesen visszaszolgáltatni.
1.17.7.2
A Bankkártyák visszaadásának hiányában az Üzletfél köteles a Bankkártya
tiltása iránt a CIB24-en keresztül intézkedni, ha annak érvényességi ideje még nem
járt le. A Tiltás időpontjától a Bankkártyával Bankkártya-tranzakciók nem
végezhetők és Hitelkártya/Bevásárlókártya esetében megszűnik a hitelkeret
rendelkezésre bocsátása. A Bankkártya visszaadásának elmulasztásából eredő
kárért a Bank semmilyen felelősséget nem vállal, továbbá a Főkártyabirtokos
bankszámláját megterheli a Kondíciós Listában közzétett kártyatiltási díjjal.
1.18

A Bank és a Kártyabirtokos felelőssége

1.18.1 A Bank felelős a Bankkártya Kártyabirtokos részére történő átadásáért. A Bank nem vállal
felelősséget a Bankkártya (ideértve a Digitalizált Bankkártyával végzett tranzakciót is) Tranzakciónak
az Elfogadóhely általi visszautasításából eredő, a Kártyabirtokost ért károkért.
1.18.2 A Bank a Bankkártya aláírósávján történő aláírás elmulasztásából vagy az általában
használatostól eltérő módon történő aláírásból eredő károkat a Betéti Bankkártya esetében a
Bankszámla-tulajdonos és a Kártyabirtokos, Hitelkártya/Bevásárlókártya esetében a Főkártyabirtokos
és a Társkártyabirtokos viseli.
1.18.3 A Bank nem felel a Hitelkeret és a Kártyahasználati Limit, a Bankszámlán vagy a Kártyafedezeti
Számlán rendelkezésre álló felhasználható egyenleg túllépéséért abban az esetben, ha – a
kártyatársaság eljárási szabályai alapján – a Bankkártya (ideértve a Digitalizált Bankkártyával végzett
tranzakciót is) Tranzakciót annak teljesítése előtt nem a Bank, hanem az Elfogadóhely vagy a
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kártyatársaság maga ellenőrzi, hagyja jóvá, vagy érintéssel történő fizetésre alkalmas Bankkártya
(ideértve a Digitalizált Bankkártyát is) esetében az 1.7.1.1.5. pont szerinti limit alatti tranzakciók
esetében, vagy abban az esetben, ha a Bankkártya Tranzakció pénzneme eltér a Bankkártya
pénznemétől és kizárólag ennek következtében lépi át a Bankkártya Tranzakció a Kártyahasználati
Limitet vagy a Hitelkeretet vagy a felhasználható egyenleget. Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy
érintéssel történő fizetésre alkalmas Bankkártya (ideértve a Digitalizált Bankkártyát is) esetében az
17.1.1.5. pont szerinti limit alatti tranzakcióknál az Elfogadóhely nem minden esetben kér engedélyt és
fedezetvizsgálatot a Banktól a fizetés elfogadásakor. Ekkor a számla fedezetlensége esetén a Bank a
fizetés teljesítéséhez fedezetet nyújt, mely a LÜSZ 13. pontja szerinti kényszerhitelnek minősül.
1.18.4 A Bank nem felel a Bankszámlán vagy a Kártyafedezeti Számlán rendelkezésre álló
felhasználható egyenleg túllépéséért abban az esetben, ha a tranzakció során esetlegesen fellépő
kommunikációs vagy egyéb rendszerhiba következményeként a tranzakció fedezetvizsgálat nélkül
engedélyezésre került.
1.18.5 A Bank a jelen bekezdésben szabályozottakon túlmenően nem felel a Kártyabirtokost
(Társkártyabirtokos esetében ide értve a Főkártyabirtokost) ért olyan károkért, amelyek a Bank által
ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és
nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa, így különösen azokért a
károkért, amelyek eredete a Kártyabirtokos (Társkártyabirtokos esetében ide értve a
Főkártyabirtokost) értesítésének, megbízása végrehajtásának meghiúsulása, ha az távközlési
vonalak, adatátviteli rendszerek meghibásodása vagy a postai szolgáltatások hibájából származik. , A
Bank megtéríti a Betéti Bankkártya esetén a Főkártyabirtokosnak és a Bankszámla-tulajdonos
Társkártyabirtokos, Hitelkártya/Bevásárlókártya esetében a Főkártyabirtokosnak a jelen bekezdésben
foglaltak szerint keletkezett kárát, amely magában foglalja:

1.18.5.1
- a hibásan végrehajtott művelet összegét, és az irányadó kamatlábbal meghatározott
kamatot. A kamatszámítás a művelet végrehajtásának időpontjától a Főkártyabirtokos
(Társkártyabirtokos esetében ide értve a Főkártyabirtokost) számláján történő visszaírásig terjed.
- A végre nem hajtott művelet összegét és a fizetési megbízás befogadásának időpontjától a
kedvezményezett részére történő jóváírás időpontjáig az irányadó kamatlábbal számított
kamatot.
1.18.6 A Főkártyabirtokos a Társkártyabirtokossal korlátlanul és egyetemlegesen felelős, Betéti
Bankkártya esetében a Főkártyabirtokos a Bankszámla-tulajdonos Társkártyabirtokos a többi
Társkártyabirtokossal korlátlanul és egyetemlegesen felelős a Társkártyabirtokosok által
kezdeményezett Bankkártya Tranzakciók (ideértve a Digitalizált Bankkártyával végzett tranzakciókat
is) megfizetéséért, azonban a Bank jogosult a Társkártyabirtokosokkal szemben külön is igényt
érvényesíteni. A Társkártyabirtokos a Főkártyabirtokossal egyetemlegesen köteles a Bankot
kártalanítani minden veszteségért, kárért, költségért és kiadásért, amely a Társkártyabirtokos
tevékenysége, mulasztása miatt merül fel.
1.18.7 A Bank nem felel a Kártyabirtokos (Társkártyabirtokos esetében ide értve a Főkártyabirtokos)
által elszenvedett azon kárért, amely abból ered, hogy az Elfogadóhely a Bankkártya elfogadása
során hibázik vagy mulaszt, vagy egy adott Bankkártya Tranzakciót (ideértve a Digitalizált
Bankkártyával végzett tranzakciókat is) nem engedélyeztet.
1.18.8 A Bank a Kártyabirtokos (Társkártyabirtokos esetében ide értve a Főkártyabirtokos) által
vásárolt árukért, szolgáltatásokért és azok minőségi vagy mennyiségi megfelelősségért nem vállal
felelősséget. A Bank a Kártyabirtokos és az Elfogadóhely között felmerülő ilyen vitának nem részese.
A Kártyabirtokos Bankkal szemben fennálló felelősségét nem érinti e vita, vagy ellenkövetelés, vagy a
beszámítási jog, amellyel a Kártyabirtokos az Elfogadóhellyel szemben élhet.
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1.18.9 Amennyiben a Bank a Kártyabirtokostól kapott megbízás teljesítése érdekében harmadik
személy közreműködését veszi igénybe, és a harmadik személy felelősségét jogszabály,
üzletszabályzat, nemzetközi szerződés, szabályzat, szokvány vagy a közreműködés feltételeit
szabályozó szerződés korlátozza, a Bank felelőssége is azokhoz igazodik.
1.18.10
Amennyiben a Bank által a Kártyabirtokossal kezdeményezett telefonos tranzakció
egyeztetés (monitoring) során feltárt, valószínűsíthető visszaélés gyanúja esetén a Kártyabirtokos a
tiltás kezdeményezését a Bank erre irányuló kifejezett javaslata ellenére megtagadja, a tiltás ezen
elmulasztása a Kártyabirtokos részéről súlyosan gondatlan szerződésszegésnek minősül, amely
magatartás a Banknak a letiltás elmaradásából eredő minden felelősségét kizárja.
1.18.11
A Bank mentesül a jogszabályban írt felelőssége alól, ha az eset minden körülményét
egyedileg megvizsgálva bizonyításra kerül, hogy a kár az Üzletfél vagy Kártyabirtokos szándékos
vagy súlyosan gondatlan szerződésszegése folytán következett be.
1.18.12
Az 1.1.10. pontban írt ATM-en történő azonnali készpénzbefizetés esetén a
Kártyabirtokos (Társkártyabirtokos esetében a Főkártyabirtokos) felel az ATM-be helyezett tárgyakért,
köteles a Bankot kártalanítani minden veszteségért, kárért, költségért és kiadásért, amely az ATM
használattal összefüggésben az Üzletfél tevékenysége miatt merül fel. Az ATM-be csak magyar forint
bankjegyet az ATM-en feltüntetett módon szabad betenni. Tilos az ATM-be sérült, hiányos, hamis,
vagy nem bankjegyet (fém, műanyag, papír és egyéb tárgyakat) beletenni.
1.19

Tájékoztatás és a reklamáció

1.19.1 A Tájékoztatásra vonatkozó LÜSZ-ben rendezett szabályai a következőkkel egészülnek ki:
1.19.2 A Főkártyabirtokos, ha Bankkártya Tranzakcióval (ideértve a Digitalizált Bankkártyával végzett
tranzakciókat is) szemben reklamációval él, a reklamációban meg kell jelölnie a kifogásolt összeget
és a Bankkártya Tranzakció vélt helyes értékét, le kell írnia a kifogás okát, valamint mellékelnie kell a
rendelkezésére álló valamennyi bizonylatot és egyéb, a reklamáció jogosságát alátámasztó
dokumentumot. A Bank a reklamációt a dokumentumokkal együtt továbbítja az Elfogadóhellyel
kapcsolatban álló, illetve azt működtető, üzemeltető hitelintézethez, illetve ilyen tevékenység
végzésére feljogosított vállalkozáshoz. A kifogásolt Bankkártya Tranzakció összegét a Bank kizárólag
akkor írja jóvá a Főkártyabirtokos Bankszámláján/Elszámolási Számlán, ha a reklamációnak az előbb
meghatározott hitelintézet vagy feljogosított vállalkozás írásban véglegesen helyt adott.
1.19.3 Ismétlődő Bankkártya Tranzakcióra (ideértve a Digitalizált Bankkártyával végzett tranzakciókat
is) vonatkozó reklamáció

1.19.3.1
Amennyiben a Kártyabirtokos olyan Bankkártya Tranzakcióra ad megbízást, hogy az
Elfogadóhely a Kártyabirtokos által meghatározott időközönként, meghatározott időtartam alatt
vonja le a Bankkártyához tartozó számláról a Kártyabirtokos által meghatározott összeget (Ismétlődő
Bankkártya Tranzakció; Recurring Transaction) és a Kártyabirtokos már nem tart igényt a
szolgáltatásra vagy árura, vagy a Kártyabirtokos tévesen hagyta jóvá az Ismétlődő Bankkártya
Tranzakciót, a Kártyabirtokos köteles az Ismétlődő Bankkártya Tranzakcióhoz adott jóváhagyását
lemondani az Elfogadóhely által meghatározott eljárás alapján. A Bank az Ismétlődő Bankkártya
Tranzakcióra vonatkozó Reklamáció esetén akkor tudja megtenni a szükséges lépéseket, ha az
Elfogadóhely az Ismétlődő Bankkártya Tranzakcióhoz adott jóváhagyás lemondásának ellenére az
Ismétlődő Bankkártya Tranzakció összegével megterheli a Bankkártyához tartozó számlát.
1.19.4 A reklamáció a Bankkal szembeni fizetési kötelezettségekre nem jelent halasztást.
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1.19.5 A Bank a reklamációk kivizsgálása és/vagy kivizsgáltatása érdekében minden tőle telhetőt
megtesz, és a vizsgálat eredményéről a Főkártyabirtokost írásban értesíti. A reklamáció
ügyintézésének határideje – a nemzetközi kártyatársaságok előírásainak megfelelően – a
bejelentéstől számított legfeljebb 120 nap.
1.19.6 Amennyiben a reklamáció alaptalannak bizonyul, a nemzetközi bankkártyaszervezetek vagy
más bankok által a kivizsgálás kapcsán a Bankra terhelt költségeket a Betéti Bankkártya esetében a
Főkártyabirtokos és a Bankszámla-tulajdonos Társkártyabirtokos, Hitelkártya/Bevásárlókártya
esetében a Főkártyabirtokos köteles viselni. Amennyiben a reklamáció jogosnak bizonyul, a Bank a
reklamált Tranzakciót a Betéti Bankkártya esetében a Főkártyabirtokos és a Bankszámla-tulajdonos
Társkártyabirtokos Bankszámláján, Hitelkártya/Bevásárlókártya esetében - amennyiben a reklamált
Tranzakció nem került megfizetésre a türelmi idő alatt - a Főkártyabirtokos Elszámolási Számláján a
terhelés napjával, egyéb esetekben a banki jóváírás napjával írja jóvá.
1.19.7 Az Európai Unió országainak valamelyikében végrehajtott, a Bankkártya devizanemétől eltérő
pénznemben végrehajtott fizikai kártyahasználatot igénylő Tranzakciókról szóló értesítések kezelése
1.19.7.1. A Bank köteles a pénznemek közötti átváltási szolgáltatásért a felszámított
díjat (ideértve az alkalmazott árfolyamot és az alkalmazott egyéb költségtételeket is) az
Európai Központi Bank (EKB) által kiadott legfrissebb rendelkezésre álló euro
devizaárfolyamhoz képest számított százalékos árrés formájában közölni és az árrésről
köteles tájékoztatni a Kártyabirtokost.
1.19.7.2. A Bank a tájékoztatást Okos-értesítés (Push-üzenet), e-mail vagy SMS
formájában küldi ki a Kártyabirtokosnak.
1.19.7.3. Minden Kártyabirtokos tájékoztatása megtörténik havonta az egy devizában,
egy bankkártyával végrehajtott első fizikai tranzakció után, de több alkalommal nem az
adott hónapban (amennyiben ugyanazon devizában történik ismét Tranzakció).
1.19.7.4. A Kártyabirtokos ügyfélnek lehetősége van a tájékoztatás kikapcsolását – vagy
később annak bekapcsolását – igényelni a tájékoztató üzenetben szereplő, a
www.cib.hu/arfolyam linkre kattintva, vagy bámely CIB Bank bankfiókban vagy a CIB24
telefonos Ügyfélszolgálaton keresztül.
KISKORÚAK RÉSZÉRE BIZTOSÍTOTT TÁRSKÁRTYA KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

2
2.1

Kiskorú részére történő Társkártya igénylés
14. életévét betöltött, de 18 év alatti, személyi igazolvánnyal rendelkező személy részére
elektronikus környezetben használható és dombornyomott Társkártya igényelhető azon
Bankkártya vagy számlatermékekhez kapcsolódóan, amelyek vonatkozásában a mindenkor
hatályos Kondíciós Lista a kiskorú részére történő Társkártya igénylést lehetővé teszi. A
Társkártya igényléséhez a kiskorú Társkártyabirtokos Törvényes Képviselőjének teljes bizonyító
erejű magánokiratba (két tanú aláírása) foglalt írásos hozzájárulása is szükséges. A kiskorú
Társkártyabirtokos esetén az igénylést a kiskorú Társkártyabirtokos és a Főkártyabirtokos
Törvényes Képviselő írja alá.
2015. november 23-tól létrejött szerződésekre irányadó rendelkezés: A Főkártyabirtokos
korlátlanul felelős a kiskorú Társkártyabirtokos által kezdeményezett Bankkártya Tranzakciók
megfizetéséért.

2.2

A kiskorú Társkártyabirtokos részére biztosítható napi Kártyahasználati Limit
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A kiskorú Társkártyabirtokos részére biztosítható napi Kártyahasználati Limit maximális
összegét a mindenkor hatályos Kondíciós Lista tartalmazza. A Kártyahasználati Limitet
kizárólag a Főkártyabirtokos Törvényes Képviselő változtathatja meg a vonatkozó
limitmaximumon belül. A Társkártyabirtokos Társkártyával a limit erejéig önállóan rendelkezhet.
2.3

A kiskorú Társkártyabirtokos Bankkártya Tranzakcióiról a Bank a Főkártyabirtokost
Bankszámlakivonat útján – “Számlafigyelő Szolgáltatás” igénybevétele esetén SMS-ben is –
értesíti.
HITELKÁRTYA ÉS BEVÁSÁRLÓKÁRTYA KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

3
3.1

Általános rendelkezések

3.1.1 A Hitelkártyára/Bevásárlókártyára vonatkozó Szerződésben a felek megállapodnak a Hitelkeret
rendelkezésre bocsátásáról és a Hitelkeret terhére Kölcsön(ök) folyósításáról (Hitelszerződés), a
Hitelkártya/Bevásárlókártya mint fizetési eszköz használatáról és az Hitelkártyaszámla (Elszámolási
Számla) vezetéséről. A Hitelszerződés és az Hitelkártyaszámla vezetéséről szóló Szerződés a Bank
és a Főkártyabirtokos között, a Hitelkártya/Bevásárlókártya használatáról szóló Szerződés, melynek
részét képezi a jelen KÜSZ Bankkártyáról általában című fejezetében meghatározott rendelkezések, a
Bank, a Főkártyabirtokos és a Társkártyabirtokos között jön létre. A Hitelszerződés rendelkezései
jelen fejezetben ez egyes rendelkezéseknél külön jelölésre kerül. A Hitelkártya és a Bevásárlókártya
Elszámolási Számlán kívül Bankszámla nyitását nem teszi szükségszerűvé. Minden egyes
Bankkártya Tranzakció hitelkérelemnek minősül a Hitelen belül, amelyet a Banknak joga van
felülvizsgálni, és amennyiben a Kártyabirtokos hitelképessége úgy indokolja, saját döntése alapján
jogosult azt elutasítani, azaz a Bankkártya Tranzakció engedélyezését megtagadni. A
Főkártyabirtokos köteles értesíteni az esetleges Társkártyabirtokost a módosított Hitelről.
Társkártyabirtokos(ok) a Főkártyabirtokos által a Hitelkártya/Bevásárlókártya használatára, saját
felelősségére, feljogosított természetes személy(ek), aki(k)nek a Hitelkártya/Bevásárlókártya
kibocsátására - a Főkártyabirtokossal közösen- tett igénylését a Bank elfogadta.
3.1.2 A 2010. június 11. napját megelőzően létrejött Hitelkártya/Bevásárlókártya szerződés esetében
a Hitel összegéről szóló írásbeli értesítésnek a Főkártyabirtokos részére levélben történő postázása a
Bank részéről a Kártyabirtokos kérelmének elfogadását jelenti.
3.1.3 Hitelkártya szerződés Hitelszerződés részét képező rendelkezések: A Hitelkeret rendelkezésre
bocsátásának feltétele a Hitelkártya/Bevásárlókártya Bank általi kibocsátása és a Főkártyabirtokos (és
Társkártyabirtokos) általi átvétele, érvényesítése (aktiválása).

3.1.4 A Bevásárlókártya és a Hitelkártya az Elfogadóhelyen forintban és

devizában történő
Vásárlásra használható a nemzetközi kártyatársaságok szabályzataiban foglaltakat figyelembe véve.
A Bevásárlókártya készpénzfelvételre nem jogosít. A Bevásárlókártya csak akkor alkalmas devizában
történő vásárlásra, ha 2011. január 3-át követően került kibocsátásra és chippel van ellátva.
3.1.5 Hitelkártya szerződés Hitelszerződés részét képező rendelkezések: A Hitelkártyával a hitelkeret
mértékéig lehet Tranzakciókat lebonyolítani. A Bank az authorizációs eljárás révén mindenkor
vizsgálja az aktuálisan elérhető egyenleget és elutasítja azon tranzakciók végrehajtását, amely esetén
a Hitelkeret túllépésre kerülne. Konverziót igénylő esetekben előfordulhat, hogy az árfolyamkülönbség
nyomán a Bank alacsonyabb összegben engedélyezi a Tranzakciót a Tranzakció ténylegesen terhelt
összegénél. Amennyiben ezesetben vagy nem authorizált tranzakció esetében (részletezve az 1.18.3.
pontban) a Kártyabirtokos a Bank által meghatározott Hitelkeretet túllépi, a Bank az adott hónapban a
hatályos Kondíciós Listában meghatározott hitelkeret-túllépési díjat számít fel elszámolási
periódusként egy alkalommal. A hitelkeret-túllépési díj mértékét jogosult a Bank egyoldalúan az jelen
KÜSZ-ben meghatározott körülmények változása esetén módosítani.
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3.1.6 A Hitelkártyával/Bevásárlókártyával a Kártyabirtokos által végezhető Hitelkártya Tranzakciók
körét az adott Hitelkártya típusára vonatkozó Kondíciós Lista tartalmazza. A Szerződés megkötésekor
esedékes díjakat és jutalékokat a Bank a Hitelkeret terhére számolja el.
3.1.7 A Bank és az Üzletfél a Pft. 62.§ (2)–nak megfelelően megállapodnak, hogy az Elszámolási
Számlához kapcsolódó Hitelkeret terhére harmadik jogosult által benyújtott fizetési megbízásokat (így
a hatósági átutalást és az átutalási végzés alapján történő átutalásokat, valamint a beszedési
megbízásokat a Bank nem teljesíti.
3.1.8 Hitelkártya szerződés Hitelszerződés részét képező rendelkezések: 2010. június 11. napját
követően kötött Szerződés esetén az Üzletfél kérésére a Bank Folyószámlahitellel kapcsolatos
Tartozásáról törlesztési táblázat formájában díj, költség és egyéb fizetési kötelezettségtől mentesen
bocsát kivonatot az Üzletfél rendelkezésére.
3.2

Pozitív egyenleg felhasználása

3.2.1 Az Elszámolási számla pozitív egyenlege esetén a Főkártyabirtokos jogosult a túlfizetett
összeget Hitelkártyával felhasználni, Bevásárlókártyával Vásárlásra fordítani
vagy a
Hitelkártyáról/Bevásárlókártyáról szóló Hitelkeretszerződés megszűnése esetén végső elszámolás
keretében annak kifizetéséről rendelkezni.
3.2.2 A Hitelkártyaszámla és a Bevásárlókártya-számla (Elszámolási Számla) pozitív egyenlege után
– az egyedi Szerződések eltérő rendelkezése hiányában – a Bank nem fizet kamatot.
3.3

Megbízások az Elszámolási Számla terhére

3.3.1 Az Elszámolási Számla terhére a felhasználható Hitelkeret erejéig Hitelkártya-Tranzakciós
Megbízás teljesíthető. A teljesítésre történő megbízás megadására, módosítására és visszavonására
kizárólag a Főkártyabirtokos jogosult.
3.3.2 Az Elszámolási Számla terhére megadott Hitelkártya-Tranzakciós Megbízásokat a Bank
nem teljesíti a következő esetek valamelyikének fennállása esetén:

3.3.2.1
a Hitelkártya-Tranzakciós Megbízás teljesítésére nem áll rendelkezésre megfelelő
összegű felhasználható Hitelkeret;
3.3.2.2

a Hitelkártya vagy Bevásárlókártya használatát a Bank korlátozta vagy tiltotta;

3.3.2.3
az Elszámolási Számla megszüntetése a Kártyabirtokos vagy a Bank kezdeményezésére
folyamatban van vagy a megszüntetés megtörtént.
3.3.3 Az Elszámolási Számla számának megváltozása esetén a Főkártyabirtokosnak új
állandó/Értéknapos átutalási megbízást, illetve csoportos beszedési megbízást szükséges
adnia, az új Elszámolási Számla terhére, az Üzletfél Bank általi tájékoztatását követően. A
Bank nem vállal felelősséget azért, ha az Elszámolási Számla számának megváltozása
következtében a Kártyabirtokos állandó/Értéknapos átutalási megbízása vagy csoportos
beszedési megbízása nem teljesül.
3.3.4 A Hitelkártya-Tranzakciós Megbízások tekintetében a Szerződés Fizetési Műveletekre
vonatkozó Különös Üzletszabályzatának rendelkezései az alábbi eltérésekkel alkalmazandók:

3.3.4.1

fedezeten a rendelkezésre álló, felhasználható Hitelkeret értendő;
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3.3.4.2
ATM-en és POS-on, postai kifizetési utalványon megbízás megadására nincs lehetőség,
CIB24-en, CIB Házibankon keresztül, a Bank által megengedett egyéb (a CIB internet alapú
Elektronikus Szolgáltatásoktól különböző) módon, illetve a személyesen, eredeti aláírással megadott
fizetési megbízások a VIBER-re nem terjednek ki;
3.3.4.3
az LÜSZ esedékességre vonatkozó rendelkezései a VIBER-re vonatkozó rendelkezések
figyelmen kívül hagyásával alkalmazandó;
3.3.4.4
a teljesítésre való megbízás megadására, módosítására és Visszavonására kizárólag a
Főkártyabirtokos jogosult.
3.4

Elszámolási szabályok

3.4.1 A Szerződés megkötésekor esedékes díjakat és jutalékokat a Bank a Hitelkeret terhére
számolja el.
3.4.2 A Hitelkártyával/Bevásárlókártyával végzett tranzakciókhoz kapcsolódó díjak felszámítása a
tranzakció elszámolásával egyidejűleg történik.
3.4.3 A Bank a Hitelkártyára/Bevásárlókártyára vonatkozóan a 2010. június 11. napját megelőzően
kötött Hitelkártya/Bevásárlókártya Szerződés esetén az Igénylőlapon, a 2010. június 11. napját
követően kötött Hitelkártya/Bevásárlókártya Szerződés esetén a Szerződésben meghatározott
fordulónapon számlakivonatot készít és a
számlakivonatban értesíti a Főkártyabirtokost a
Hitelkártya/Bevásárlókártya Tranzakciók, kamatok és díjak elszámolásáról. A számlakivonat – az
egyéb Tranzakciókon felül – a Hitelkártya/Bevásárlókártya - számlán a havi számlakivonat kiállításáig
lekönyvelt Hitelkártya/Bevásárlókártya-tranzakciós díjakat és a felszámított kamatot is tartalmazza. A
Bankszámlakivonaton feltüntetett aktuális egyenleg befizetése felfelé kerekítve (fillérek felfelé
kerekítve forintértékre), teljes összegben esedékes, és legkésőbb a fizetési határidő utolsó nap 18
óráig kell az Elszámolási Számlára megérkeznie. A Főkártyabirtokos dönthet úgy, hogy nem rendezi
teljes egészében az aktuális egyenleget, amely esetben a Főkártyabirtokos köteles a fizetési határidő
alatt, a megadott határidőig megfizetni a Kondíciós Listában meghatározott mértékű Minimum
Fizetendő Összeget.
3.4.4 Hitelkártya szerződés Hitelszerződés részét képező rendelkezés: Amennyiben az aktuális
egyenleg a fordulónapon nem éri el a Minimum Fizetendő Összeget, a Főkártyabirtokost az
Elszámolási Számla vonatkozásában a fizetési határidő utolsó napját közvetlenül megelőző
elszámolási időszakra vonatkozóan a Minimum Fizetendő Összeg megfizetésének kötelezettsége
nem terheli.
3.4.5 Befizetés a következő fizetési módokon teljesíthető:

-

pénztári befizetéssel a Bankfiókban;- a Bank által biztosított postai csekken (sárga csekk);- postai
telepített utalványon (rózsaszín csekk);

-

Átutalás útján (más hitelintézetnél vezetett számlája terhére);

-

a Banknál vezetett Bankszámlájáról történő Átvezetéssel,

-

CIB Bank Online-on Tartozás kifizetés-Átvezetés menü használatával;

-

Hitelkártya és chippel ellátott Bevásárlókártya esetén az erre kijelölt Banki ATM-eknél készpénz
befizetésével.
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3.4.6 A fenti postai csekkes befizetésre a Bank a mindenkori Kondíciós Listában feltüntetett külön
díjat számolja fel.
3.4.7 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.
3.4.8 Hitelkártya szerződés Hitelszerződés részét képező rendelkezések: Ha a Minimum Fizetendő
Összeg nem kerül az adott hónapban a fizetési határidő lejártáig megfizetésre, a Bank a hatályos
Hitelkártya/Bevásárlókártya Kondíciós Listában meghatározott késedelmes fizetésre vonatkozó
rendkívüli díjat is felszámítja alkalmanként, minden késedelemre. A meg nem fizetett Minimum
Fizetendő Összeg növeli a következő periódus Minimum Fizetendő Összegét.
3.4.9 A Tartozás összegét növelik és minden hónapban tőkésítésre kerülnek a meg nem fizetett
Hitelkártya Tranzakciók, valamint a hatályos Kondíciós Listában meghatározott kamatok, díjak,
jutalékok összege, ugyanakkor a fennálló Tartozás csökken a visszafizetés összegével.
3.5

Hitelkártya/Bevásárlókártya Bank általi korlátozásának további esete

3.5.1 Hitelkártya/Bevásárlókártya esetén a bankkártya használatának korlátozására vagy letiltásra a
Bank akkor is jogosult, ha jelentős mértékben megnövekszik annak kockázata, hogy az Üzletfél a
Bank felé fennálló esedékes Tartozását nem képes teljesíteni; különösen erre utalhat az a körülmény,
ha a Bank a Hitelkártya/Bevásárlókártya használatát azért korlátozza, mert a Minimum Fizetendő
Összeg jóváírására határidőben nem került sor. A kártyahasználat korlátozását vagy tiltást a Bank a
tartozás rendezését követő Banki napon oldja fel a www.cib.hu oldalon és Bankfiókjainkban
megtalálható Banki Órarendnek megfelelően.
3.6

A Hitelkeret jellemzői (Hitelkártya szerződés Hitelszerződés részét képező rendelkezések)

3.6.1 Amennyiben késedelmes fizetés, korlátozás vagy tiltás nem áll fenn, a visszafizetett összegek a
jóváírás után újból felhasználhatók a Hitelkeret összege erejéig (rulírozó Hitelkeret), az alábbiak
szerint:

-

Hitelkártya vagy Bevásárlókártya esetén Vásárlásra, valamint Átutalásra/csoportos
beszedésre/Feltételes Átutalásra azonnal, illetve ha nem Banki Napon történt a befizetés, akkor
a befizetést követő Banki Naptól;

-

Hitelkártya esetén Készpénzfelvételre a befizetést követő Banki Naptól, illetve ha nem Banki
Napon történt a befizetés, akkor a befizetést követő második Banki Naptól.

3.6.2 2013. január 2. napját megelőzően létrejött Szerződések esetén a Bank a
Hitelkártya/Bevásárlókártya Hitelkeretét a Főkártyabirtokos részére a Hitelkártya/Bevásárlókártya
érvényessége idejére biztosítja (ideértve a 1.9.3 szakaszban (A Bankkártya érvényessége) foglaltak
szerint új Hitel-/Bevásárlókártya érvényességi idejét is).
3.6.3 A 2013. január 2. napját követően létrejött Szerződésekre vonatkozó rendelkezések
Bank a Hitelkártya/Bevásárlókártya Hitelkeretét a Főkártyabirtokos részére a Hitelkártya
érvényessége idejére biztosítja, a hitelkeret érvényességi ideje a Hitelkeret futamideje. A
Főkártyabirtokos köteles a Hitelkártya érvényességi idejének (futamidejének) lejáratának
napján a Hitelkártya szerződésből eredő tartozását megfizetni. A fenti kötelezettség alól
kivétel, mely alapján a Főkártyabirtokos nem köteles a Hitelkártya szerződésből eredő
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tartozását megfizetni a Hitelkártya érvényességi idejének (futamidejének) lejáratának napján,
ha a Bank részére automatikusan új Hitelkártyát bocsát ki.

3.7

A Hitelkeret és a Hitelkeret terhére folyósított kölcsönök kamatának főbb jellemzői
(Hitelkártya szerződés Hitelszerződés részét képező rendelkezések)

3.7.1 A Bank minden hónapban a mindenkori Kondíciós Listában meghatározott Kamatot számítja fel
az Üzletfél fennálló tartozása után.
A Kamat mértékét jogosult a Bank egyoldalúan a jelen KÜSZ-ben meghatározott körülmények
változása esetén módosítani.
3.7.2 Hitelkártyával történő Készpénzfelvétel esetén a hitelkamat a Tranzakció terhelésének
időpontjától a visszafizetés napjáig kerül felszámításra, azaz a Készpénzfelvétel nem kamatmentes
Tranzakció. A hitelkamat összegének terhelése a Hitelkártyaszámlán a számlakivonat készítésének
napján történik.
Az Elszámolási Számla terhére végrehajtott Tranzakciós megbízások ugyanúgy kamatoznak,
mint a Vásárlás Tranzakciók. Ez az alábbiak szerint alakul:

-

amennyiben a fizetési határidőig a fordulónapon fennálló Tartozás teljes egészében törlesztésre
kerül, a Vásárlásra/Hitelkártya-Tranzakciós Megbízásokra fordított összegek kamatmentesek;

-

valamennyi, az adott egy hónapos elszámolási periódusban Hitelkártyával/Bevásárlókártyával
fizetett összegre (és az Elszámolási Számlára terhelt kamatra és díjra) hitelkamat kerül
felszámításra, amennyiben a fizetési határidőig törlesztés nem vagy csak részlegesen teljesül.

3.7.3 A hitelkamat a Tranzakció terhelésének napjától a visszafizetés időpontjáig kerül kiszámításra,
terhelése a Hitelkártyaszámlán a következő Bankszámlakivonat készítésének napján történik. A Bank
a kamatösszeget napi kamatszámítás mellett, havonta terheli.
3.8

Hitelkeret és a Hitelkeret terhére folyósított Kölcsönökhöz, azaz a Hitelkártya szerződés
Hitelszerződés részéhez kapcsolódó hiteldíjnak a Bank általi egyoldalú módosítása
szabályai
Tekintettel arra, hogy A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 2015.
február 1-én hatályba lépő 17/C.§-17/E (4) bekezdése az áruhitelkártya szerződésre és a
folyószámlahitel-szerződésre nem alkalmazandó, az áruhitelkártya és folyószámlahitel Bank
általi egyoldalú módosításának szabályai nem módosulnak.

A Bank a Hitelkeret és a Hitelkeret terhére folyósított Kölcsönökhöz, azaz a Hitelkártya
szerződés
Hitelszerződés
részéhez
kapcsolódó
hiteldíjat
(Kondíciós
listában,
Kamattájékoztatóban vagy egyéb módon meghatározott, az Üzletfél által fizetendő
hitelkerethez a hitelkeret terhére folyósított kölcsönökhöz kapcsolódó kamat, díj és költség
mértékét) az alábbi feltételek, illetve körülmények bekövetkezése esetén jogosult egyoldalúan
módosítani:
3.8.1 A Fogyasztó számára kedvezőtlen egyoldalú módosítás okai:
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3.8.1.1

A kamatot illetően
3.8.1.1.1

A jogi, szabályozói környezet megváltozása
3.8.1.1.1.1
a Bank – hiteljogviszonyait szorosan és
közvetlenül érintő – tevékenységére, működési feltételeire
vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozás, jegybanki
rendelkezés vagy a Bankra kötelező egyéb szabályozók
megváltozása;
3.8.1.1.1.2
a Bank – hiteljogviszonyait szorosan és
közvetlenül érintő – tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl.
adó-) változása, a kötelező tartalékolási szabályok változása;
3.8.1.1.1.3
változása.

kötelező betétbiztosítás összegének vagy díjának

3.8.1.1.2
A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet
módosulása, a Bank forrásköltségeinek változása / pénzpiaci forrásszerzési
lehetőségek változása, így különösen, de nem kizárólagosan:
3.8.1.1.2.1

Magyarország hitelbesorolásának változása,

3.8.1.1.2.2
swap),

az országkockázati felár változása (credit default

3.8.1.1.2.3
a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti
kamatlábak változása,
3.8.1.1.2.4
változása,

a bankközi pénzpiaci kamatlábak / hitelkamatok

3.8.1.1.2.5
a Magyar Állam vagy a Bank által kibocsátott
kötvény és SWAP hozamgörbék egymáshoz képest történő
elmozdulása,
3.8.1.1.2.6
refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott
értékpapír hozamának, illetve kibocsátója elismert külső
hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása,
vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása,
3.8.1.1.2.7
változása.
3.8.1.1.3

a Bank Üzletfelei által lekötött betétek kamatának

Az Üzletfél kockázati megítélésének megváltozása

3.8.1.1.3.1
Az Üzletfél, illetve a hitelügylet más kockázati
kategóriába történő átsorolása a hitelező vonatkozó jogszabályi
előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy
belső adósminősítési szabályzata alapján -különös tekintettel az
Üzletfél pénzügyi helyzetében és fizetőképességi stabilitásában
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bekövetkező változásokra –, ha az új kockázati kategóriába
történő átsorolást az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott
kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá.
3.8.1.1.3.2
A hitelező vonatkozó jogszabályi előírásoknak
megfelelő eszközminősítési szabályzata vagy a hitelező belső
adósminősítési
szabályzata
alapján
azonos
kockázati
kategóriába sorolt hitelügyletek, illetve ügyfelek kockázatának
változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati
kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati
felár mértékének változtatását teszi indokolttá.
3.8.1.1.3.3
A Bank a kockázati megítélés megváltozása
alapján nem érvényesít kamatemelést azon Üzletfeleknél, akik
szerződéses kötelezettségeiket folyamatosan teljesítették, és a
kölcsön futamideje alatt nem estek fizetési késedelembe.
3.8.1.1.3.4
A nyújtott kölcsön vagy hitel fedezetéül szolgáló
ingatlanfedezet értékében bekövetkezett legalább 10%-os
változás.

3.8.1.2

A kamaton kívüli egyéb járulékok mértékének módosítása

A Bank a kamaton kívüli, a Hitelkeret és a Hitelkeret terhére folyósított
Kölcsön(ök)hez kapcsolódó egyéb jutalékok, költségek és díjak mértékét évente
legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói
árindex mértékében emelheti meg. A módosítás okai az alábbiak lehetnek:

3.8.1.2.1
olyan jogszabályváltozás, jegybanki vagy egyéb
rendelkezés (ideértve, de nem kizárólagosan a nemzetközi
kártyatársaságokat is), mely a Bank számára többletköltséget vagy
bevételcsökkenést jelent,
3.8.1.2.2

a Bank közteherfizetési kötelezettségének növekedése,

3.8.1.2.3

az éves fogyasztói árindex emelkedése,

3.8.1.2.4
a Bank működési költségeinek - a bank érdekkörén kívül
álló okból keletkező – növekedése (különösen, de nem kizárólagosan
a Bank értékesítési pontjai és irodahelyiségei bérleti díja és
fenntartási, működési költségei, az egyes termékek és szolgáltatások
értékesítéséhez, közvetítéséhez kapcsolódó, külső felek számára
megfizetett jutalékköltségek fajlagos emelkedése, stb.),
3.8.1.2.5
az
adott
szolgáltatás
nyújtásához
közvetlenül
kapcsolódó, a Bank által más szolgáltató számára megfizetett
költségelemek díjának emelkedése, a szolgáltató általi új díjtétel
bevezetése, valamint az adott szolgáltató üzletszabályzatában és
hirdetményében bekövetkező módosítás,
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3.8.1.2.6
postai és távközlési (telefon, internet) szolgáltatások
árának növekedése, a postai és távközlési szolgáltató
üzletszabályzatában és hirdetményében bekövetkező módosítás,
3.8.1.2.7
bármely jogszabály, közigazgatási szabály, bírósági
határozat, jegybanki, felügyeleti vagy bármely egyéb hatósági
rendelkezés,
vagy
ezen
szabályok
értelmezésének
és
alkalmazásának változása, továbbá az Európai Unió jogalkotásának
eredményeként Magyarországon is kötelezően alkalmazandó, vagy
várhatóan a magyar jogba implementálásra kerüli új jogforrás, vagy
azok változása,
3.8.1.2.8
a Bank informatikai rendszereiben, belsői folyamataiban,
eljárási, működési és kockázatvállalási szabályzataiban történő
változás,
3.8.1.2.9
az Üzletfelek számára nyújtott új szolgáltatás
bevezetése, meglévő szolgáltatás megszüntetése, felfüggesztése,
3.8.1.2.10 harmadik személy által vagy közreműködésével nyújtott
szolgáltatás esetében a szolgáltatás feltételeinek harmadik személy
által történő megváltoztatása,
3.8.1.2.11 refinanszírozás igénybe vételével nyújtott szolgáltatás
esetén a refinanszírozó által a refinanszírozás feltételeiben történi
módosítás,
3.8.1.2.12 a Bankot érintő társasági jogi átalakulás következtében
különösen, de nem kizárólagosan az informatikai rendszerek,
nyilvántartások, eljárásrendek és folyamatok közötti eltérések
összehangolása, illetve egységesítése.

3.8.1.3
A Szerződés szerint egy évet meg nem haladó futamidejű és
automatikusan nem megújítható Hitelkártya esetén, a Fogyasztóval kötött
Szerződésben a Bank az Üzletfél hátrányára nem módosítja a szerződéses
feltételeket.
3.8.1.4
A Bank és az Üzletfél között létrejött Szerződések nem módosíthatóak
új díj vagy költség bevezetésével. Az egyes kamat-, díj- vagy költségelemek
számítási módja egyoldalúan, az Üzletfél számára kedvezőtlenül nem
módosítható.
3.8.1.5
Az Üzletfél számára hátrányosan a Hitelszerződésben megállapított
hitelkamat, költség és díj módosítható egyoldalúan, egyéb feltétel, ideértve az
egyoldalú módosításra vonatkozó kikötést is, egyoldalúan az Üzletfél számára
hátrányosan nem módosítható.
3.8.2

A Fogyasztó számára nem kedvezőtlen, a hiteldíjra és a Hitelkeret és a Hitelkeret
terhére folyósított Kölcsönökhöz azaz a Hitelkártya szerződés Hitelszerződés részéhez
kapcsolódó egyéb szerződési feltételekre vonatkozó, a Bank általi egyoldalú
szerződésmódosítás okai:
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3.8.2.1
Amennyiben a Fogyasztóval kötött Hitel- vagy Kölcsönszerződésben
a 3.8.1.1. (A kamatot illetően meghatározott okok) és az 3.8.1.2 (A kamaton
kívül egyéb járulékok mértékének változása) pontokban foglalt feltételek
bármelyike a kamat-, díj- vagy költségelem csökkentését teszi indokolttá,
akkor a Bank a kamat-, díj- vagy költségelemet csökkenti.
3.8.2.2
A Bank fenntartja magának a jogot, hogy az előző 3.8.2.1. pontban
foglalt feltételeken túl a Üzletfél számára nem kedvezőtlenül, egyoldalúan
módosítsa a hiteldíjat és az egyéb szerződési feltételeket az alábbi okok
bekövetkezte esetén is:
3.8.2.2.1
a bank forrásszerzési, refinanszírozási költségeinek
változása,
3.8.2.2.2
a Magyarország politikai, gazdasági helyzetét tükröző
országkockázat változása,
3.8.2.2.3
a
változása,

Bank

által

kibocsátott

értékpapírok

3.8.2.2.4

a jegybanki alapkamat változása,

3.8.2.2.5

a tőke- és pénzpiaci kamatlábak változása,

3.8.2.2.6

a bankközi hitelkamatok változása,

3.8.2.2.7

az állampapírok hozamának változása,

hozamának

3.8.2.2.8
a Bank hitelezési és működési kockázati költségeinek
változása,
3.8.2.2.9
a fennálló kötelezettség teljesítését biztosító Biztosíték
értékének változása,
3.8.2.2.10 olyan jogszabályváltozás, jegybanki vagy egyéb
rendelkezés (ideértve, de nem kizárólagosan a nemzetközi
kártyatársaságokat is), mely a Bank költségei vagy bevételei
mértékének változását vonja maga után,
3.8.2.2.11 bármely jogszabály, közigazgatási szabály, bírósági
határozat, jegybanki, felügyeleti vagy bármely egyéb hatósági
rendelkezés
vagy
ezen
szabályok
értelmezésének
és
alkalmazásának változása, továbbá az Európai Unió jogalkotásának
eredményeként Magyarországon is kötelezően alkalmazandó, vagy
várhatóan a magyar jogba implementálásra kerülő új jogforrás, vagy
azok változása;
3.8.2.2.12 a kötelező tartalékolási szabályok változása,
3.8.2.2.13 a Bank közteherfizetési kötelezettségének változása,
3.8.2.2.14 a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves
fogyasztói árindex változása,
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3.8.2.2.15 a Bank működési költségeinek - a Bank érdekkörén kívül
álló okból bekövetkező - változása (különösen, de nem kizárólagosan
a Bank értékesítési pontjai és irodahelyiségei bérleti díja és
fenntartási, működési költségei, az egyes termékek és szolgáltatások
értékesítéséhez, közvetítéséhez kapcsolódó, külső felek számára
megfizetett jutalékköltségek fajlagos változása, stb.)
3.8.2.2.16 az
adott
szolgáltatás
nyújtásához
közvetlenül
kapcsolódó, a Bank által más szolgáltató számára megfizetett
költségelemek díjának változása, valamint az adott szolgáltató
üzletszabályzatában és hirdetményében bekövetkező módosítás
3.8.2.2.17 harmadik személy által vagy közreműködésével nyújtott
Szolgáltatás esetében a Szolgáltatás feltételeinek harmadik személy
által történő megváltoztatása,
3.8.2.2.18 postai és távközlési (telefon, internet) szolgáltatások
árának
változása,
a
postai
és
távközlési
szolgáltató
üzletszabályzatában és hirdetményében bekövetkező módosítás,
3.8.2.2.19 a Bank informatikai rendszereiben, belső folyamataiban,
eljárási, működési és kockázatvállalási szabályzataiban történő
változás,
3.8.2.2.20 Üzletfelek számára nyújtott új Szolgáltatás bevezetése,
meglévő Szolgáltatás megszüntetése, felfüggesztése,
3.8.2.2.21 refinanszírozás igénybe vételével nyújtott szolgáltatás
esetén a refinanszírozó által a refinanszírozás feltételeiben történő
módosítás;
3.8.2.2.22 a Bankot érintő társasági jogi átalakulás következtében
különösen, de nem kizárólagosan az informatikai rendszerek,
nyilvántartások, eljárásrendek és folyamatok közötti eltérések
összehangolása, illetve egységesítése,
3.8.2.2.23 a Bank üzletpolitikai célkitűzéseinek megváltozása.
3.8.2.2.24 meglévő Szolgáltatás megszüntetése, felfüggesztése,
esetén a Bank az Üzletfelek számára megszűntetett/felfüggesztett
termék vagy Szolgáltatás helyett azzal egyenértékű vagy magasabb
színvonalú,
megszűntetett/felfüggesztett
termék
vagy
Szolgáltatáshoz képest legfeljebb olyan mértékű kamat, díj,
költséggel rendelkező termék vagy Szolgáltatás rendelkezésre
bocsátására a szerződés egyoldalú módosításával

3.8.3 Az Üzletfél értesítése a Hitelkeret és a Hitelkeret terhére folyósított Kölcsönökhöz
kapcsolódó ellenszolgáltatások mértékének módosításáról
3.8.3.1
A kamatot, díjat vagy költséget érintő, egyoldalú, az Üzletfél számára
kedvezőtlen módosításról a Bank a módosítás hatályba lépését legalább 60
nappal megelőzően, tartós adathordozón és hirdetmény útján értesíti az
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Üzletfelet a módosítás tényéről, a hitelkamat vagy a hitelkamaton kívüli
minden egyéb ellenszolgáltatás új mértékéről.
3.8.3.2
A hitelkamat és a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás ideértve díjat, jutalékot és költséget – az Üzletfél számára nem kedvezőtlen
módosítása esetén a Bank a módosítás hatálybalépését megelőzően tartós
adathordozón és hirdetmény útján tájékoztatja az Üzletfelet a módosítás
tényéről, a hitelkamat vagy a hitelkamaton kívüli minden egyéb
ellenszolgáltatás új mértékéről.
A Hitelkártya/Bevásárlókártya mint fizetési eszközre és a Hitelkártyaszámlára
(Elszámolási számlára) vonatkozó a Bank általi egyoldalú módosítás szabályai

3.9

A Hitelkártya/Bevásárlókártya mint fizetési eszközre és a Hitelkártyaszámlára (Elszámolási
számlára) vonatkozó a Bank általi egyoldalú módosítás szabályait a LÜSZ tartalmazza.

3.10

A megszűnésre vonatkozó különös szabályok

3.10.1 Felmondás esetén

3.10.1.1
A Hitelkártya/Bevásárlókártya Szerződés felmondása esetén valamennyi fennálló
Tartozás (beleértve a hitelkeret terhére folyósított kölcsönökből eredő Tartozást is) – annak
jogcímétől függetlenül – a végső elszámolás napján tőkésítésre kerül, mely összeg után annak
megfizetéséig a Kondíciós Listában meghatározott késedelmi kamat kerül felszámításra.
3.10.2 Üzletfél halála esetén
A Hitelkártyáról/Bevásárlókártyáról szóló hitelkeret-szerződés a Főkártyabirtokos elhunytának
tényét igazoló okiratnak a Bankhoz történő eljuttatásakor – külön értesítés vagy más
jogcselekmény nélkül – automatikusan megszűnik, a Bank az elhunyt Főkártyabirtokos
hitelkeretét megszünteti, és a jogerős hagyatéki végzésnek vagy öröklési bizonyítványnak a
Bankba érkezését követő 31. munkanapon a Hitelkártya-/Bevásárlókártya-szerződés alapján
fennálló valamennyi tartozás egy összegben esedékessé válik. A Bank a Főkártyabirtokos
elhunytáról való, a fentiek szerinti tudomásszerzés időpontjától a jogerős hagyatéki végzésnek
vagy öröklési bizonyítványnak a Bankba érkezését követő 30. munkanap végéig nem számít fel
késedelmi kamatot a Hitelkártya-/Bevásárlókártya-szerződésből eredő tartozás után.
A 2015. november 23. napján vagy azt követően igényelt, azaz a Főkártyabirtokos által 2015.
november 23. napján vagy azt követően aláírt Szerződésekre alkalmazandó rendelkezés: Az
Főkártyabirtokos halála esetén a Bank az Főkártyabirtokos elhunytának tényét igazoló
okiratnak a Bankhoz történő eljuttatása időpontjától a jogerős hagyatéki végzés vagy öröklési
bizonyítvány kiállításától számított 60. nap végéig nem számít fel késedelmi kamatot a
Szerződésből eredő tartozás után.
3.11

Kiegészítő szolgáltatások

3.11.1.1
Hitelkártyához díj ellenében a Főkártyabirtokos által választható kiegészítő
Szolgáltatásokat a mindenkor hatályos Hitelkártyára vonatkozó Kondíciós Lista tartalmazza. A
kiegészítő Szolgáltatások részletes tartalmát a Szolgáltatásokra a Szerződés vagy harmadik személy
által nyújtott szolgáltatások esetében a harmadik személy által meghatározott feltételek
tartalmazzák.
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3.12

Vásárlással felhasznált összeg utáni jóváírás

3.12.1 Vásárlással felhasznált összeg utáni jóváírásra vonatkozó rendelkezések kizárólag azon
Hitelkártya Szerződés részét képezik, amelyben a felek megállapodnak, hogy az Üzletfél részére a
Bank a Kondíciós Listában meghatározott díj ellenében akár önállóan, akár egy kiegészítő
szolgáltatási csomag részeként Vásárlással felhasznált összeg utáni jóváírásokat teljesít. Azon
Hitelkártya esetében, melyre vonatkozóan a Kondíciós Lista nem tartalmazza a jóváírás szolgáltatást
a Bank egyoldalúan jogosult eldönteni időszakos jelleggel, hogy az erre vonatkozó részvételi
szabályzat meghirdetésével biztosítja-e ezt a Szolgáltatást.
3.12.2 Amennyiben a Hitelkártyára vonatkozó Kondíciós Lista, mint kiegészítő szolgáltatást
tartalmazza a Vásárlással felhasznált összeg utáni jóváírás szolgáltatást, a Bank ezt díj ellenében
végzi.
3.12.3 A Bank Vásárlással felhasznált összeg utáni jóváírás keretében a jóváírás összegét naptári
negyedévente határozza meg az adott naptári negyedévben a Hitelkártyával forintban végrehajtott
Vásárlások összértéke alapján.
Naptári negyedévek: I. negyedév: január 1 – március 31., II. negyedév: április 1 – június 30.,
III. negyedév: július 1 – szeptember 30., IV. negyedév: október 1 – december 31.
3.12.4 A Bank a Vásárlással felhasznált összeg utáni jóváírás keretében a jóváírás összegét a
Szolgáltatás igénylésének naptári negyedévében a Szolgáltatás igénylésének napja és a naptári
negyedév utolsó napja közötti időszakban vizsgálja, mely alapján a szolgáltatás igénylésének naptári
negyedévében a vizsgált időszak: I. negyedév: szolgáltatás igénylésének napja – március 31., II.
negyedév: szolgáltatás igénylésének napja – június 30., III. negyedév: szolgáltatás igénylésének
napja – szeptember 30., IV. negyedév: szolgáltatás igénylésének napja – december 31..
3.12.5 A jóváírást a Bank azon forintban történő Vásárlások után teljesíti, amelyeknek a Bank általi
teljesítése (könyvelése) a Hitelkártyaszámlán legkésőbb az adott naptári negyedévet követő hónap
14. napjáig megtörtént.
3.12.6 A Vásárláson kívül az egyéb Hitelkártya Tranzakciók és a banki díjak, kamatok, jutalékok
összege nem számít bele a Vásárlások összértékébe, ugyanakkor a Vásárlások összértékébe a
Társkártyával végrehajtott Vásárlási Tranzakciók is beleszámítanak.
3.12.7 A Bank naptári negyedévente maximum a vonatkozó Kondíciós Listában meghatározott forint
összértékű (jóváírás alapjául szolgáló Vásárlások maximális összértéke), a vonatkozó Kondíciós
Listában meghatározott üzleti kategórián és kereskedelmi kódokon belüli, forintban történt Vásárlás
útján felhasznált összeg után teljesít a vonatkozó Kondíciós Listában meghatározott mértékű jóváírást
a Főkártyabirtokos részére, amennyiben a Hitelkártyaszámlához tartozó Hitelkártyák birtokosai az
érintett negyedévben összesen legalább a Kondíciós Listában meghatározott összértékben
(Vásárlások minimális összértéke naptári negyedévente) vásároltak.
3.12.8 Amennyiben a Hitelkártyaszámlához tartozó Hitelkártya birtokosai a Kondíciós Listában
meghatározott Vásárlások maximális összértékét meghaladóan vásároltak a negyedév során, akkor a
Vásárlások maximális összértékét meghaladó részre a Bank nem teljesít jóváírást.
3.12.9 A visszatérítést a Bank egy összegben, jóváírás formájában a Hitelkártyaszámlán írja jóvá, az
adott naptári negyedévet követő hónap második felében.
3.12.10
A Kondíciós Listában meghatározott kereskedelmi kódok a nemzetközi kártyatársaságok
által kerültek meghatározásra, amely besorolja a kereskedelmi tevékenységet a kereskedő által
nyújtott áruk és szolgáltatások alapján. A Bank a Hitelkártyát elfogadó bank által meghatározott
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kereskedelmi kód alapján dönti el, hogy az adott Vársárlás után jóváírás teljesíthető-e. A Bank nem
fizet jóváírást az olyan Vásárlások után, amelyeknél a jóváírásra azért nem vált jogosulttá a
Főkártyabirtokos, mert a kereskedelmi kód nem a valóságnak megfelelő üzleti tevékenységnek
megfelelően került meghatározásra a Hitelkártyát elfogadó kereskedő vagy bank által.
3.12.11
A Bank jogosult a kereskedelmi kódokat módosítani, amennyiben a nemzetközi
kártyatársaságok által azok módosításra kerülnek. A Bank jogosult a jóváírás alapjául szolgáló
Vásárlások maximális összértékét, a jóváírás mértékét, Vásárlások minimális összértéke naptári
negyedévente összegeket a naptári negyedév első napjától kezdődő hatállyal a Szerződésben
meghatározottak szerint módosítani.
3.12.12
A jóváírás „vásárlás visszatérítés” jogcímen történik, amely az Szja. Törvény hatályos
szabályozása alapján üzletpolitikai célból adott, adómentes juttatásnak minősül.
3.12.13
A visszatérítés összege ugyanolyan visszafizetett összegeknek minősül, mintha az
Üzletfél teljesítene befizetést Hitelkártyaszámla javára. A jóváírás összege késedelem hiányában
szabadon felhasználható, a visszatérítés összege vissza nem fizetendő.
3.12.14
A Kártyabirtokos által reklamált Tranzakciók esetében a Bank fenntartja a jogot az egyedi
mérlegelésre.
3.12.15
teljesíti:

A Vásárlás visszatérítést a Bank a következő feltételek együttes teljesítése esetén

-

az Üzletfél rendelkezik Hitelkártyaszámlával és a Vásárlással felhasznált összeg utáni jóváírásra
vonatkozó Szolgáltatással vagy olyan szolgáltatási csomaggal, melynek része a jóváírásra
vonatkozó szolgáltatási csomag a jóváírás kifizetésének napján, és a jóváírással érintett naptári
hónapra vonatkozó szolgáltatási csomag díjat annak esedékességekor megfizette;

-

a Hitelkártyára vonatkozó Szerződés nem áll bármely fél által kezdeményezett felmondás
hatálya alatt; és

-

az Üzletfélnek nem áll fenn a Bankkal szemben a jóváírás kifizetésének napját megelőző 14
napon belül bármely időpontban, 15 napot meghaladó késedelmes tartozása a Hitelkártyára
vonatkozó Szerződés alapján.

3.12.16
A Banknak jogában áll a Vásárlással felhasznált összeg utáni jóváírásra vonatkozó
szolgáltatást vagy az ezt tartalmazó szolgáltatási csomagot az LÜSZ vonatkozó rendelkezései
alapján, 2 hónapos felmondási idővel a naptári negyedév végére felmondani. A 2 hónapos felmondási
idő elteltével a szolgáltatás megszűnése nem érinti a Bank és az Üzletfél között fennálló egyéb
jogviszonyokat.
3.12.17
Amennyiben a Vásárlással felhasznált összeg utáni jóváírásra vonatkozó szolgáltatás
egy szolgáltatási csomag része, a Banknak jogában áll a szolgáltatási csomagot a többi kiegészítő
szolgáltatásra vonatkozó és a Hitelkártyára vonatkozó szerződéses jogviszony változatlanul hagyása
mellett azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Üzletfél a szolgáltatási csomag részét képező
egyéb szolgáltatás vagy a Vásárlással felhasznált összeg utáni jóváírásra vonatkozó feltételeket
megszegi. A Bank azonnali hatályú felmondása esetén a Főkártyabirtokos elveszíti jogosultságát a
jóváírásra.
3.12.18
A Főkártyabirtokos bármikor jogosult a Bank felé írásban vagy a CIB24-en keresztül
jelezni, hogy a Vásárlással felhasznált összeg utáni jóváírásra vonatkozó Szolgáltatást vagy azt a
szolgáltatási csomagot, mely tartalmazza ezt a Szolgáltatást, a továbbiakban nem kívánja igénybe
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venni. A Bank a bejelentést követően haladéktalanul a Vásárlással felhasznált összeg utáni jóváírás
Szolgáltatást vagy amennyiben szolgáltatási csomag része, a szolgáltatási csomagban meghatározott
valamennyi szolgáltatást megszünteti. A szolgáltatási csomag egyes Szolgáltatásra vonatkozó
Főkártyabirtokos általi részleges felmondását a Bank a szolgáltatási csomagba foglalt valamennyi
Szolgáltatásra vonatkozó felmondásnak tekinti. Az Üzletfél felmondása esetében az Üzletfél elveszíti
jogosultságát a jóváírásra. A Bank a Vásárlással felhasznált összeg utáni jóváírásra vonatkozó
Szolgáltatás díját vagy amennyiben szolgáltatási csomag része, a szolgáltatási csomag díját nem téríti
vissza. .
BETÉTI BANKKÁRTYA KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

4
4.1

Betéti Bankkártya általában

4.1.1 A Főkártyabirtokos az igénylőlap aláírásával akkor igényelhet Betéti Bankkártyát, ha
rendelkezik a Bankkártya Tranzakciók fedezetéül szolgáló és/vagy a Bankkártya Tranzakciók
összegével és az egyéb díjakkal terhelhető Bankszámlával. Társkártyát a Főkártyabirtokos és a
Társkártyabirtokos az igénylőlap együttes kitöltésével és aláírásával kérhet. A Bank az igényelt
Bankkártyákat saját feltételei és bírálati követelményei alapján bocsátja ki. Ha a Kártyabirtokos nem
felel meg a Bank által meghatározott feltételeknek, a Bank jogosult a Bankkártya kibocsátását
megtagadni. Amennyiben az Üzletfél ennek ellenére azonos arculatú Bankkártyát igényel, a
Bankkártya téves használatából származó esetleges károkért a Bank a felelősségét kizárja. A Bank és
az Inter-Európa Bank Zrt. egyesülése kapcsán az Inter-Európa Bank Kártyabirtokos ügyfelei, a
jogutódlás következtében továbbélő kártyák tekintetében több azonos típusú (fajtájú) kártyával
rendelkezhetnek.
4.1.2 A Főkártyabirtokosnak lehetősége van Bankszámlához kapcsolt Kártyafedezeti Számlát nyitni,
amelyen a Bankkártya Tranzakciók fedezetéül szolgáló pénzösszeget külön kezelheti.
4.1.3 A Bankszámla és/vagy a Kártyafedezeti Számla javára a Bankban történő pénztári befizetéssel,
a Banknak adott eseti és/vagy állandó átvezetési megbízással, külső Átutalással vagy automatikus
feltöltésre vonatkozó megbízással lehet jóváírást teljesíteni vagy ATM-en keresztül lehet készpénzt
befizetni. Az automatikus számlafeltöltési rendelkezés teljesítésekor az átvezett összeg
megállapításánál a Bank a kártyafedezeti számlán lekönyvelt Bankkártya Tranzakciók összegét veszi
figyelembe. A Bankszámla-tulajdonos tudomásul veszi, hogy a Kártyafedezeti számlán fennálló
mindenkori bankszámlakövetelés összege vonatkozásában a Bank nyilvántartása az irányadó.
A Kártyafedezeti Számla elsősorban a Bankkártya forgalom fedezetéül szolgáló számla,
amelyről a Bankkártya forgalmon kívül a saját számlák közötti Átvezetésekre van lehetőség,
azonban a Kártyafedezeti Számla terhére átutalási megbízás nem adható.
4.1.4 CIB Internetkártya
A CIB Internetkártya kizárólag interneten keresztül történő vásárlásra használható. A CIB
Internetkártya aláírósáv és mágnescsík nélkül kerül kibocsátásra, a 2013. december 1. előtt
igényelt CIB Internet kártya esetében a kártyabirtokos nevének feltüntetése nélkül, a 2013.
december 1-től igényelt CIB Internet kártya esetében a kártyabirtokos nevének feltüntetésével,
valamint nem tartozik hozzá Bankkártya PIN kód.
CIB Internetkártya igénylésének feltétele a Kártyafedezeti Számla, és a CIB Elektronikus
Szolgáltatás igénybevétele.
4.1.5 Betéti Bankkártya esetében a Kártyabirtokos javára szóló Bankkártya szerződés elhunytának
tényét igazoló okiratnak a Bankhoz történő eljuttatását követő 5. banki napon – külön értesítés vagy
más jogcselekmény nélkül – automatikusan megszűnik a Betéti Bankkártya. Amennyiben az elhunyt
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Főkártyabirtokos az egyedüli számlatulajdonos, a kártya mögötti számla automatikusan megszűnik, az
Bankszámlákra és Fizetési Műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzatában leszabályozottak
alapján. Amennyiben a számla közös tulajdonú, a Számlatulajdonos rendelkezhet arról, hogy a
kártyáját, valamint a számlát megkívánja-e szüntetni.
4.1.6 Virtuális Kártya
4.1.6.1

A Bank az internetes bankkártyás vásárlások biztonságának fokozása
érdekében a Kártyabirtokos fizikailag kiállított, érintéssel történő fizetésre
alkalmas Visa Inspire típusú Betéti Bankkártyájához kapcsolva egy
alkalommal használható, vagy több alkalommal használható Virtuális kártyát
bocsát a Kártyabirtokos rendelkezésére. A Virtuális kártya kizárólag
interneten keresztül történő vásárlásra használható. A Virtuális kártya
fizikailag nem kerül kibocsátásra, a fizikailag kibocsátott Betéti Bankkártyához
kapcsolódó alábbi három adatot tartalmazza: virtuális kártyaszám, lejárati
dátum, CVC/CVV2 kód. A Virtuális kártya nem minősül új Bankkártyának, a
Virtuális kártya adatai a Kártyabirtokos fizikailag kiállított Bankkártyáját
azonosítják.

4.1.6.2

A Virtuális kártya nem hoz létre önálló elkülönített alszámlát, az interneten
történő vásárláskor ahhoz a bankkártyához kapcsolódó bankszámláról
történik a költés, amelyhez létrehozzák, ezért a lejárt Virtuális kártyán sem
marad összeg, a pénzösszeg mindvégig az eredeti – a fizikai bankkártyához
kapcsolódó - számlán van nyilvántartva.

4.1.6.3

A Virtuális kártyát CIB Bank mobilalkalmazással, vagy CIB Bank Onlinenal rendelkező Kártyabirtokos igényelhet Visa Inspire típusú Betéti
Bankkártyájához kapcsolva CIB Bank mobilalkalmazás vagy CIB Bank Online
útján. A Bank a Virtuális kártyát a CIB Bank mobilalkalmazás/CIB Bank Online
útján bocsátja a Kártyabirtokos rendelkezésére, mely a rendelkezésre
bocsátástól kezdődően használható, aktiválására nincs szükség.

4.1.6.4

A Virtuális Kártya típusa:
• Egyszer használatos Virtuális kártya igénylése esetében a Virtuális kártya
lejárata 5 nap, mely az Üzletfél által nem módosítható. Az egyszer
használható Virtuális kártyát a lejárati időn belül egyszer használhatja fel a
Kártyabirtokos. Egy időpontban maximum 3 db. egyszer használható
Virtuális Kártyával rendelkezhet a Kártyabirtokos és naponta legfeljebb 3
db egyszer használható Virtuális kártya hozható létre.
• Többször használatos Virtuális kártya esetében a lejárati idő minimum 1,
maximum 6 hónap lehet hónapokban kifejezve, melyet a Kártyabirtokos az
igénylés során állít be, de nem nyúlhat túl a fizikai Bankkártya lejárati
idején. A több alkalommal használható Virtuális kártyával a Kártyabirtokos
a lejárati időn belül korlátlan számú internetes vásárlási Tranzakciót
kezdeményezhet az általa a Virtuális kártya létrehozásakor megadott
maximális limitösszeg erejéig. Egy időpontban maximum 1db több
alkalommal használható Virtuális kártyával rendelkezhet a Kártyabirtokos
és naponta legfeljebb 1 db több alkalommal használható Virtuális kártya
hozható létre.
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• A Virtuális kártyák lejárati ideje egy esetben sem nyúlhat túl a fizikai Betéti
Bankkártya lejáratának idején.
4.1.6.5

A Kártyabirtokos a Virtuális kártya igénylése során meg kell, hogy adjon egy
maximum összeget, ami a Virtuális kártyával a lejárati időn belül végezhető
internetes vásárlási tranzakciók együttes maximum összegét jelenti.
Figyelembe kell venni ugyanakkor, hogy a Virtuális kártyára vonatkozó napi
és havi limit megegyezik a fizikai kártyára beállított limitekkel.

4.1.6.6

A Virtuális kártyát a Kártyabirtokos a lejárati időn belül bármikor azonnali
hatállyal, indokolás nélkül megszüntetheti. A megszüntetés CIB Bank
mobilalkalmazás vagy CIB Bank Online útján illetve a CIB24 telefonos
ügyfélszolgálaton keresztül történhet. A megszüntetéssel a Virtuális kártya
tiltásra is kerül.

4.1.6.7

A Virtuális kártya tiltására a jelen Üzletszabályzatban foglaltak irányadók az
alábbi eltérésekkel: a Virtuális kártyák egyenként letilthatók, a letiltást
követően pótlás nem kérhető. Tekintettel arra, hogy a CIB Bank
mobilalkalmazáson/CIB Bank Online-on keresztül történő megszüntetés
esetén a Virtuális kártya automatikusan tiltásra kerül, a „megszüntetés”
funkciót is használhatja a Kártyabirtokos a jelen Üzletszabályzatban
szabályozott Tiltásra is.

4.1.7

GeoControl szolgáltatás

A GeoControl szolgáltatás igénylésével a Kártyabirtokos a Visa Inspire típusú Betéti
Bankkártyája felhasználásának földrajzi korlátozását kérelmezheti. A GeoControl szolgáltatás
beállítását a CIB Bank mobilalkalmazás/CIB Bank Online útján kezdeményezheti a CIB Bank
mobilalkalmazással vagy CIB Bank Online-nal rendelkező Kártyabirtokos.
Korlátozott /Limited/ profil beállítása esetén kizárólag az alábbi országokban lehetséges a
bankkártyás vásárlás vagy készpénzfelvétel, valamint az alábbi országokból érkező
bankkártyás pénzküldési fizetési tranzakciót, vagy „vásárlás visszatérítés” tranzakciót
teljesíti a Bank, továbbá internetes vásárlás esetében is csak az alábbi országokból érkező
engedélykéréseket teljesíti a Bank.
Albánia, Andorra, Antarktisz, Ausztria, Azerbajdzsán, Belgium, Bosznia és Hercegovina,
Bulgária, Ciprus, Csatorna Szigetek (Guernsey, Jersey), Cseh Köztársaság, Dánia,
Észtország, Falkland-szigetek, Faroe Szigetek, Fehéroroszország, Finnország, Francia
Guyana, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Grönland, Grúzia, Guadeloupe, Hollandia,
Horvátország, Írország, Izland, Izrael, Kazahsztán, Kirgizisztán, Koszovó, Lengyelország,
Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Magyarország, Málta, Man-sziget,
Martinique, Mayotte, Moldova, Monaco, Montenegró, Nagy-Britannia és Észak-Írország,
Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Örményország, Portugália, Réunion,
Románia, Saint Barthelemy, Saint Helena, Ascension és Tristan da Cunha, Saint Martin, San
Marino, Spanyolország, Svájc, Svalbard és Jan Mayen, Svédország, Szerbia, Szlovákia,
Szlovénia, Tádzsikisztán, Törökország, Türkmenisztán, Ukrajna, Üzbegisztán, Vatikán város
Globális /Worldwide/ profil beállítása esetén, területi korlátozás nélkül, világszerte használható
a Bankkártya. A Bankkártya alapbeállítása Globális.
A Kártyabirtokos a beállított profilt bármikor módosíthatja, a Korlátozott /Limited/ profilon belül
azonban a profilba tartozó országok nem módosíthatóak. A Kártyabirtokosnak lehetősége van
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időlimitet is beállítani az adott profilhoz, mely időlimit lejártát követően a profil automatikusan
átvált a másik opcióra, és az időkorlát státusza „nincs időkorlát” lesz.
A BETÉTI BANKKÁRTYÁKNAK AZ ÉRINTÉSSEL TÖRTÉNŐ FIZETÉSRE ALKALMAS
BANKKÁRTYÁRA VONATKOZÓ EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSRENDJE

5

5.1

Általános rendelkezés

5.1.1 A Bank az aktív Betéti Bankkártyákat egy új szolgáltatással az érintéssel történő fizetés
szolgáltatással módosítja, biztosítva ezzel, hogy a Kártyabirtokosok a fizetés során az érintéssel
történő fizetésre vonatkozó szabályok alapján hagyják jóvá a Bankkártya Tranzakciókat.
5.1.2 Jelen bekezdés értelmében aktív Betéti Bankkártyának az a Betéti Bankkártya minősül, mely
2017. júliustól a Bankkártya lejáratában meghatározott hónapnak megfelelő hónapot megelőző hónap
1. napján aktív. 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 Betéti Bankkártyát, hogy az aktív Betéti Bankkártyának minősüljön és így a
Bankkártya az érintéssel történő fizetési szolgáltatással módosításra kerüljön.
5.1.3 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 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.

5.1.4 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
Főkártyabirtokos részére. Az előbbiek alapján az 1.9.3. 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
a Főkártyabirtokos részére.
5.1.5 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 a Főkártyabirtokos részére. Az
előbbiek alapján az 1.9.3. 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 a
Főkártyabirtokos részére eljuttatja az új Érintéssel történő fizetésre alkalmas Bankkártyát.
5.2

Kivételek az egyoldalú módosítás általános eljárásrendje alól

5.2.1 A Bank az Internetkártyákat nem módosítja az érintéssel történő fizetésre alkalmas
bankkártyára.
5.3

A módosítás hatályba lépése

5.3.1 Az Automatikus lejáratkori Bank általi egyoldalú módosítás a módosítás során kibocsátott Betéti
Bankkártya aktiválásakor, de legkésőbb a módosításra kerülő Betéti Bankkártyán jelölt lejáratakor lép
hatályba.
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5.3.2 Az Előrehozott lejáratkori Bank általi egyoldalú módosítás a módosítás során kibocsátott Betéti
Bankkártya aktiválásakor, de legkésőbb a módosításra kerülő Betéti Bankkártyán jelölt lejárati
dátumban meghatározott hónaptól számított 4. hónap első Banki napján lép hatályba a 2017. és 2018.
évben.
5.3.3 A módosításra kerülő Betéti Bankkártyák érvényessége megszűnik az aktiválással.
5.3.3.

5.4

Ha a hatályba lépés napjáig nem történik meg az aktiválás a Bank a hatályba lépés napján a
bankkártyát mint plasztikot olyan státuszba helyezi, hogy az megszűntnek minősül. A
megszűntetéstől a Betéti Bankkártya a Kártyabirtokos által nem használható, azonban a
Bankkártya Szerződés hatályát ez nem érinti.
A Bank kötelezettségeire vonatkozó rendelkezések

5.4.1.

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 Főkártyabirtokos részére
automatikusan eljuttassa az új Érintéssel történő fizetésre alkalmas Bankkártyát.

5.4.2.

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 módnak megfelelően a Főkártyabirtokos részére eljuttassa az új
Érintéssel történő fizetésre alkalmas Bankkártyát.

5.4.3.

A módosítás során kibocsátott fő- és társkártyát a Főkártyabirtokos által az Igénylőlapon
meghatározott átadási módnak megfelelően a Bank a Főkártyabirtokos részére, a
Főkártyabirtokos külön rendelkezése nélkül, eljuttatja a 5.1. pontban meghatározott hónap
25. napjáig.

5.5

A Főkártyabirtokos kötelezettségeire vonatkozó rendelkezések

5.5.1 Az Automatikus lejáratkori módosítás esetén a Főkártyabirtokosnak 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 Betéti Bankkártya. A Főkártyabirtokos köteles a részére
megküldött, a módosítás során kibocsátott fő- és társkártyát aktiválni a módosítás hatályba lépéséig,
azaz legkésőbb a módosításra kerülő Betéti Bankkártyán jelölt lejárat hónapjának utolsó napjáig.
5.5.2 Az Előrehozott lejáratkori módosítás esetén a Főkártyabirtokos köteles a Bankkártyát aktiválni
legkésőbb a módosítás hatályba lépéséig, azaz a módosításra kerülő Betéti Bankkártyán jelölt lejárati
dátumban meghatározott hónaptól számított 3. hónap utolsó napjáig a 2017. és 2018. évben.
Amennyiben a Főkártyabirtokos ezen kötelezettségének nem tesz eleget az ebből eredő kárt a
Főkártyabirtokos viseli.
5.5.3 A Főkártyabirtokos köteles a részére megküldött, a módosítás során kibocsátott társkártyát a
társkártyabirtokos(ok) részére átadni.
A HITELKÁRTYÁKNAK AZ ÉRINTÉSSEL TÖRTÉNŐ FIZETÉSRE ALKALMAS
BANKKÁRTYÁRA VONATKOZÓ EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSRENDJE

6

6.1

Általános rendelkezés
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6.1.1 A Bank az aktív, valamint az inaktív Hitelkártyákat egy új szolgáltatással az érintéssel történő
fizetés szolgáltatással módosítja, biztosítva ezzel, hogy a Kártyabirtokosok a fizetés során az
érintéssel történő fizetésre vonatkozó szabályok alapján hagyják jóvá a Bankkártya Tranzakciókat.
6.1.2 Jelen bekezdés értelmében aktív Hitelkártyának az a Hitelkártya minősül, mely 2018. októbertől
a Bankkártya lejáratában meghatározott hónapnak megfelelő hónapot megelőző hónap 1. napján
aktív. Az előbbiek azt jelentik, hogy a Kártyabirtokosnak 2018. októbertől legkésőbb a Bankkártya
lejáratában meghatározott hónapnak megfelelő hónapot megelőző hónap 1. napján a nap végéig
aktiválni kell a Hitelkártyát, hogy az aktív Hitelkártyának minősüljön és így a Bankkártya az érintéssel
történő fizetési szolgáltatással módosításra kerüljön.
6.1.3 A módosítás során külön szabályok vonatkoznak a 2018. decembertől (ideértve az 2018.
decembert) a 2019. februárig (ideértve a 2019. februárt) lejáró kártyák módosítására, mely eljárást a
továbbiakban Automatikus lejáratkori módosításnak nevezzük, és külön szabályok vonatkoznak a
2019. márciustól (ideértve a 2019. márciust) a 2021. novemberig (ideértve a 2021. novembert) lejáró
kártyák módosítására, mely módosítást Előrehozott lejáratkori módosításnak nevezzük.
6.1.4 Az Automatikus lejáratkori módosítás 2018. decembertől 2019. februárig 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
Főkártyabirtokos részére. Az előbbiek alapján az 1.9.3. 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
a Főkártyabirtokos részére.
6.1.5 Előrehozott lejáratkori módosítás 2019. márciustól 2021. novemberig tart az alábbi ütemezés
szerint. Előrehozott lejáratkori módosítás során a Bank 2019. márciustól (ideértve a 2019. márciust) a
2021. novemberig (ideértve a 2021. novembert) lejáró Bankkártyák helyett 2019. év első
negyedévében - érintéssel történő fizetésre alkalmas Bankkártyát juttat el a Főkártyabirtokos részére.
6.2
A módosítás hatályba lépése
6.2.1 Az Automatikus lejáratkori Bank általi egyoldalú módosítás a módosítás során kibocsátott
Hitelkártya aktiválásakor, de legkésőbb a módosításra kerülő Hitelkártyán jelölt lejáratakor lép
hatályba.
6.2.2 Az Előrehozott lejáratkori Bank általi egyoldalú módosítás a módosítás során kibocsátott
Hitelkártya aktiválásakor, de legkésőbb a módosításra kerülő Hitelkártyán jelölt lejárati dátumban
meghatározott hónaptól számított 4. hónap utolsó Banki napján lép hatályba a 2018. és 2019. évben.
6.2.3 A módosításra kerülő Hitelkártyák érvényessége megszűnik az aktiválással.
6.2.4.

6.3

Ha a hatályba lépés napjáig nem történik meg az aktiválás a Bank a hatályba lépés napján a
bankkártyát mint plasztikot olyan státuszba helyezi, hogy az megszűntnek minősül. A
megszűntetéstől a Hitelkártya a Kártyabirtokos által nem használható, azonban a Bankkártya
Szerződés hatályát ez nem érinti.
A Bank kötelezettségeire vonatkozó rendelkezések

6.3.1. 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 Főkártyabirtokos részére automatikusan
eljuttassa az új Érintéssel történő fizetésre alkalmas Bankkártyát.
6.3.2. 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 Főkártyabirtokos részére eljuttassa az új Érintéssel történő fizetésre
alkalmas Bankkártyát.
6.3.3. A módosítás során kibocsátott fő- és társkártyát a Főkártyabirtokos által az Igénylőlapon
meghatározott átadási módnak megfelelően a Bank a Főkártyabirtokos részére, a
Főkártyabirtokos külön rendelkezése nélkül, eljuttatja a 5.1. pontban meghatározott hónap 25.
napjáig.

6.4

A Főkártyabirtokos kötelezettségeire vonatkozó rendelkezések

6.4.1 Az Automatikus lejáratkori módosítás esetén a Főkártyabirtokosnak 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 Hitelkártya. A Főkártyabirtokos köteles a részére megküldött, a
módosítás során kibocsátott fő- és társkártyát aktiválni a módosítás hatályba lépéséig, azaz
legkésőbb a módosításra kerülő Hitelkártyán jelölt lejárat hónapjának utolsó napjáig.
6.4.2 Az Előrehozott lejáratkori módosítás esetén a Főkártyabirtokos köteles a Bankkártyát aktiválni
legkésőbb a módosítás hatályba lépéséig, azaz a módosításra kerülő Hitelkártyán jelölt lejárati
dátumban meghatározott hónaptól számított 4. hónap utolsó napjáig a 2018. és 2019. évben.
Amennyiben a Főkártyabirtokos ezen kötelezettségének nem tesz eleget az ebből eredő kárt a
Főkártyabirtokos viseli.
6.4.3 A Főkártyabirtokos köteles a részére megküldött, a módosítás során kibocsátott társkártyát a
társkártyabirtokos(ok) részére átadni.
7.

BANKKÁRTYA DIGITALIZÁCIÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYAI
A Bankkártya digitalizálásával kapcsolatban és arra vonatkozóan a jelen KÜSZ fentiek szerinti
rendelkezésein túlmenően az alábbi rendelkezések is irányadóak. A jelen 7. pontban használt
definíciók és kifejezések is a LÜSZ-ben meghatározott jelentéssel rendelkeznek.

7.1

Hogyan működik?
A Banknál a Digitalizálásra Engedélyezett Bankkártyával rendelkezni jogosult Kártyabirtokos a
bankkártyáját digitalizálhatja harmadik fél Mobil Fizetési Szolgáltatásába. A sikeres digitalizációt
követően érintéses, alkalmazáson belüli vagy interneten keresztül történő bankkártyás
tranzakciók végrehajtására nyílik lehetőség.

7.2. Hogyan történik a Digitalizálásra Engedélyezett Bankkártya hozzáadása a Mobil Fizetési
Szolgáltatáshoz?
Bankkártya hozzáadása a Mobil Fizetési Szolgáltató natív alkalmazásán keresztül
A Kártyabirtokos megnyitja mobil készülékén a Mobil Fizetési Szolgáltató által fejlesztett és
üzemeltetett mobilalkalmazást, ahol hozzáadhatja kártyáját az alkalmazáshoz. A folyamat során
a Kártyabirtokos megadja a Mobil Fizetési Szolgáltató által fejlesztett és üzemeltetett
mobilalkalmazás által kért, a Digitalizálásra Engedélyezett Bankkártyán szereplő adatokat, és
amennyiben a Mobil Fizetési Szolgáltató mobilalkalmazása azt kéri, úgy az alkalmazásba
beépített kamerával lefényképezi a Digitalizálásra Engedélyezett Bankkártyát. Ezek után
megadja a Kártyabirtokos a Digitalizálásra Engedélyezett Bankkártyája hátoldalán szereplő CVV2
biztonsági kódot is.
Ezt követően a Kártyabirtokos a Banknál korábban megadott mobiltelefonszámára egy 6 jegyű
számkódot tartalmazó Egyszerhasználatos sms-t kap, mely Egyszerhasználatos sms kódot a
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Mobil Fizetési Szolgáltató által fejlesztett és üzemeltetett mobilalkalmazásban megad. A
Kártyabirtokos ezen Egyszerhasználatos sms kód megadásával hitelesíti és azonosítja magát.
Amennyiben a Kártyabirtokos nem adott meg értesítési mobil telefonszámot a Bank részére
korábban, úgy a Digitalizálás befejezését, a hitelesítést a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton
azonosítást követően kérheti.
7.3 Fontos tudnivalók:
• Néhány érintéses fizetésre alkalmas POS terminál a Digitalizálásra Engedélyezett
Bankkártyához tartozó Bankkártya PIN kódot kérheti a tranzakció sikeres jóváhagyásához
• A Digitalizált Bankkártya bármikor letiltható
7.4 A Digitalizált bankkártyával végrehajtható tranzakciók:
• Érintéssel történő fizetésre alkalmas POS terminálon történt Vásárlás.
• A Mobil Fizetési Szolgáltató mobilalkalmazásán belüli Vásárlás.
• Interneten keresztül történő Bankkártyás vásárlás, amennyiben az adott Mobil Fizetési
Szolgáltató megoldásával történő fizetés az internetes elfogadóhelyen lehetséges.
A Bank a Digitalizált Bankkártyával kezdeményezett tranzakció során a POS terminál
technológiai fejlettségi szintje, vagy annak beállításai miatt meghiúsuló tranzakció kapcsán
esetlegesen felmerült károkért a felelősségét kizárja.
7.5

Limit
A Kártyahasználati Alaplimit és Kártyahasználati Limit tekintetében, a Digitalizálásra
Engedélyezett Bankkártya és a hozzá tartozó Digitalizált Bankkártya napi használatát a rendszer
együttesen veszi figyelembe, illetve korlátozza. A Digitalizálásra Engedélyezett Bankkártya limités státuszmódosítása kihat a Digitalizált Bankkártya limitére és státuszára. A Digitalizált
Bankkártya rendszerparaméterei a Digitalizálásra Engedélyezett Bankkártyától függetlenül,
önmagukban nem módosíthatók.

7.6 Tranzakció jóváhagyása
A Tranzakció jóváhagyása a mobileszközön elérhető és kiválasztott hitelesítési módszerrel (így a
mobileszközön beállított jelszó, a mobileszköz PIN kódja, biometrikus azonosítása, például
ujjlenyomat vagy arcfelismerés) történik, érintéssel történő fizetésre alkalmas POS terminál
esetén a mobileszköz POS terminálhoz történő érintését követően.
POS terminál beállításaitól függően, a terminál a Digitalizálásra Engedélyezett Bankkártya PIN
kódját is kérheti a Tranzakció jóváhagyásához.
7.7 A Digitalizált Bankkártya érvényessége
A Digitalizált Bankkártya mindaddig érvényes a Digitalizálásra Engedélyezett Bankkártyán
feltüntetett érvényességi időn belül, amíg:
- a Főkártyabirtokos Bankszámla-kapcsolata a Bankkal fennáll;
- a Bank a Digitalizált Bankkártyát vagy a Digitalizálásra Engedélyezett Bankkártyát nem vonta
vissza, vagy az tiltásra nem került
- a mobileszközről történő eltávolítása (törlése) nem történik meg
- a Bank együttműködése a Mobil Fizetési Szolgáltatóval fennáll
7.8 Üzletfél által kezdeményezett Tiltás
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A Bank gondoskodik arról, hogy a Digitalizált Bankkártya és a Digitalizálásra Engedélyezett
Bankkártya bármikor letiltható legyen. A Bank a letiltást követően a Bankkártyával adott fizetési
megbízás alapján Fizetési Műveletet nem teljesít.
Kártyabirtokos vagy Betéti Bankkártya esetében a Bankszámla-tulajdonos köteles a CIB24
Telefonos Ügyfélszolgálaton keresztül haladéktalanul bejelenteni, ha a Digitalizálásra
Engedélyezett Bankkártya és vagy a Digitalizálásra használt mobileszköz a birtokából (őrzése
alól) kikerült (elveszítette, ellopták), megrongálódott, vagy a Digitalizálásra Engedélyezett
Bankkártya PIN kód, vagy a Bankkártya más azonosító adata jogosulatlan harmadik személy
tudomására jutott, vagy a Bankkártyával felhatalmazás nélküli Tranzakciót kezdeményeztek.
Amennyiben csak a Digitalizálásra használt mobileszköz került ki a kártyabirtokos birtokából, úgy
annak CIB24 Telefonos Ügyfélszolgálaton keresztül történő bejelentése és letiltása révén csak az
adott Digitalizált Bankkártya kerül letiltásra a Digitalizálásra Engedélyezett Bankkártya nem.
Ugyanakkor, ha a Digitalizálásra Engedélyezett Bankkártya került ki a Kártyabirtokos birtokából
(még akkor is, ha a Digitalizálásra használt mobileszköz nem), úgy a CIB24 Telefonos
Ügyfélszolgálaton keresztül történő bejelentése és letiltása révén a Digitalizált Bankkártya is
letiltásra kerül, melyre való tekintettel a mobileszközön keresztüli Tranzakciók sem teljesülnek.
Az Üzletfél által kezdeményezett letiltás nem vonható vissza, és a Kártyabirtokos nem jogosult a
már letiltott Bankkártya vagy a Digitalizálásra használt mobileszköz használatát esetleges
megtalálása esetén követelni, valamint a megtalált Bankkártyát köteles a Banknak haladéktalanul
átadni. Ezen kötelezettség megszegéséből eredő károkért a Bankszámla-tulajdonos felelős.
7.9 Bank által kezdeményezett Tiltás
A Bank jogosult a Digitalizált Bankkártya tiltására a Digitalizált Bankkártya és/vagy a
Digitalizálásra Engedélyezett Bankkártya jogosulatlan vagy csalárd módon történő használatának
gyanúja vagy lehetősége esetén, vagy a Bankkártya biztonsága érdekében.
7.10 Bankkártya használatának Bank általi korlátozása, kizárása
A Bank fenntartja magának a jogot a Digitalizált Bankkártya és/vagy a Digitalizálásra
Engedélyezett Bankkártya használatának részleges vagy teljes korlátozásra a Bankkártya
jogosulatlan vagy csalárd módon történő használatának gyanúja vagy lehetősége esetén vagy a
Bankkártya biztonsága érdekében.
7.11 Szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartás
A Bankszámla-tulajdonos és/vagy a Kártyabirtokos szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartásának minősül a KÜSZ-ben foglaltakon túl különösen:
- a Bankkártya, továbbá a Digitalizált Bankkártya használatát biztosító mobilkészülék jogosulatlan
harmadik személy részére történő átadása, átruházása, vagy bármilyen módon történő
hozzáférhetővé tétele;
- az „Üzletfél által kezdeményezett Tiltás” elnevezésű alcímben foglalt bejelentési kötelezettséget
nem, vagy késedelmesen teljesíti,
- a Bankszámla-tulajdonos és a Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Bankkártya, a Digitalizált
Bankkártya használatát biztosító mobilkészülék vagy a személyes hitelesítő adat ellopása,
jogosulatlan, csalárd használata esetén, amennyiben azt a Bankszámla-tulajdonossal és,
vagy a Kártyabirtokossal szemben közvetlenül követték el, a feljelentést ő maga
haladéktalanul köteles megtenni a nyomozás eredményes lefolytatása érdekében. A
feljelentés elmulasztása súlyos gondatlanságnak, megtagadása szándékosságnak minősül a
felelősség megítélése szempontjából
7.12 Biztonság
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• Internetes és alkalmazásban történő vásárláskor tovább növeli a biztonságot a Mobil Fizetési
Szolgáltatás használata, hiszen így nem szükséges külön fiókot létrehozni vagy hosszú
űrlapok kitöltésével bajlódni.
• Fizetéskor sem az adott eszköz, sem a Mobil Fizetési Szolgáltató szerverei nem tárolják a teljes
kártyaszámot, és a kereskedőkkel sem osztják meg.
• a Mobil Fizetési Szolgáltató nem tárol olyan tranzakciós adatokat, amelyek visszavezethetők
lennének a Kártyabirtokoshoz.
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A jelen Különös Üzletszabályzat a CIB Bank Zrt. (székhely: 1024 Budapest, Petrezselyem utca 2–8.;
nyilvántartó cégbíróság: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004;
adószám: 10136915-4-44; CSASZ: 17781028-5-44; Közösségi adószám: HU17781028; tőzsdei
kereskedési jog: Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság kereskedője;
tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41.044-10/2002) által a Fogyasztók és Egyéni
Vállalkozók részére a CIB24-nel kapcsolatban nyújtott Szolgáltatások általános szerződési feltételeit
szabályozza.

A jelen Különös Üzletszabályzat a Bank Általános Lakossági Üzletszabályzatának, a LÜSZ-nek a
mellékletét képezi. A jelen Különös Üzletszabályzatban használt definíciók és kifejezések a LÜSZ-ben
meghatározott jelentéssel rendelkeznek.

1.

A CIB24 ÁLTALÁBAN
1.1

A Bank a CIB24-en keresztül az Üzletfél személyazonosságának
ellenőrzése, az Üzletfél azonosítása mellett az Üzletfélnek mindazon információt
megadja, és a pénztári Tranzakciókon kívül az Üzletfél által adott, a „CIB24-en adható
megbízások” pontban is felsorolt Szolgáltatásokkal kapcsolatos mindazon megbízást
teljesíti, amely az Üzletfél számára a Bankfiókokban elérhető, de nem igényli az Üzletfél
személyes jelenlétét és közreműködését.

1.2

Ha a Bankszámla feletti rendelkezési jog együttes, akkor CIB24-en
keresztül Telefonos Azonosító Kóddal (továbbiakban TAK) történő azonosítást igénylő
Szolgáltatások nem vehetők igénybe.

1.3

A CIB24 Banki Órarend szerinti szolgáltatásai az abban foglaltak
szerint érhetőek el, kivéve ez alól az esetleges meghibásodásokat és rendszerkarbantartási, illetve napi zárási időket. CIB24-en keresztül az Üzletfél TAK megadása
nélkül banktitoknak nem minősülő információt kérhet kamatokról, árfolyamokról, és a
Bank Szolgáltatásairól. Rendszerkarbantartás és a napi zárás időszakában a CIB24
kizárólag általános információt szolgáltat, azzal, hogy a Bank gondoskodik arról, hogy a
Bankkártya bármikor letiltható legyen. Az esetleges meghibásodásról, valamint a
rendszer-karbantartási időről a Bank az Üzletfelet a www.cib.hu internetes oldalán,
illetve a Bankfiókban kitett tájékoztató útján tájékoztatja.

1.4

Az Üzletfél a Bankkal kötött Szerződés kiegészítéseként CIB24-en
keresztül történő bejelentéssel igényelhet egyes, korábban igénybe nem vett
Szolgáltatásokat. Az ilyen módon igényelhető Szolgáltatásokról a Bank telefonon (tel.:
(+36 1) 4 242 242), illetve honlapján (www.cib.hu) ad tájékoztatást.

1.5. Az Üzletfél jelen KÜSZ (korábban Lakossági Üzletág Általános Szerződési Feltételek)
elfogadásával kifejezetten kijelenti és elismeri, hogy a 2010. június 11. napját
megelőzően a CIB24-en keresztül igényelt Hitelkártya, Bevásárlókártya, CIB Személyi
Kölcsön, CIB Folyószámlahitel, Betétőrző Kölcsön, Betétőrző Folyószámlahitel
Szerződés egyes konkrét feltételeit hangszalag rögzíti, és ezek a Szerződés részévé
válnak. A CIB24-en keresztül történt Hitelkártya- és Bevásárlókártya-igényléseket a
Bank a Hitel összegéről szóló értesítő levél Üzletfél részére történő megküldésével
tekinti elfogadottnak (Szerződés).
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2.

AZ ÜZLETFÉL SZEMÉLYAZONOSSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSE AZ ÜZLETFÉL ÁLTAL
KEZDEMÉNYEZETT (BEJÖVŐ) HÍVÁS ESETÉN
2.1

A Bank az Üzletfél által kezdeményezett, bejövő hívás esetén az
Üzletfél személyazonosságát alábbiak szerint ellenőrzi:
Normál azonosítással, mely során a Bank ellenőrzi, hogy a Bank által kérdezett
és az Üzletfél által erre a kérdésre válaszolt személyes adatok megegyeznek-e a
Bank nyilvántartásában szereplő személyes adatokkal vagy
Szigorított azonosítással: mely során a Bank ellenőrzi, hogy a Bank által
kérdezett és az Üzletfél által erre a kérdésre válaszolt személyes adatok, az
Üzletfél
azonosításához
szükséges
okmányok
és
az
Üzletfél
számlaszerződésével
összefüggő
adatok
megegyeznek-e
a
Bank
nyilvántartásban szereplő adatokkal vagy
TAK-kal történő azonosítás: mely során az Üzletfél adja meg a telefon
billentyűzetének segítségével a Felhasználó-azonosítóját és TAK-ját vagy
a TAK-kal történő azonosítás és a Normál azonosítás kombinációjával vagy
a TAK-kal történő azonosítás és a Szigorított azonosítás kombinációjával.

2.2

2.3

Az Üzletfél által igénybe venni kívánt szolgáltatástól függően a Bank
határozza meg, hogy melyik, a fent meghatározott mód alapján ellenőrzi az Üzletfél
személyazonosságát, végzi el az Üzletfél azonosítását.
Sikeres a személyazonosság ellenőrzése az alábbi esetekben:
Normál azonosítás és Szigorított azonosítás esetén, ha a Bank által kérdezett és
erre az Üzletfél által megadott adatok megegyeznek a Bank nyilvántartásában
szereplő adatokkal.
TAK-kal történő azonosítás esetén, ha az Üzletfél által megadott Felhasználóazonosító megegyezik a Bank nyilvántartásában szereplő adattal és az Üzletfél
által megadott 4 szám megegyezik az Üzletfél által korábban megadott TAK-kal.

2.4

Sikertelen a személyazonosság ellenőrzése Normál azonosítás esetén
az alábbi esetekben:
Megtagadás esetén, mely azt jelenti, hogy az Üzletfél nem hajlandó a Bank által
megkérdezett adatok megadására vagy
Személyes adat tévesztés esetén, mely azt jelenti, hogy bármely, az Üzletfél
válaszában megadott személyes adat nem egyezik meg a Bank
nyilvántartásában szereplő adattal.

2.5

Sikertelen a személyazonosság ellenőrzése Szigorított azonosítás
vagy Szigorított azonosítást is tartalmazó ellenőrzés esetén az alábbi esetekben:
Megtagadás esetén, mely azt jelenti, hogy az Üzletfél nem hajlandó a Bank által
megkérdezett adatok megadására vagy
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Személyes adat tévesztés esetén, mely azt jelenti, hogy bármely, az Üzletfél
válaszában megadott személyes adat nem egyezik meg a Bank
nyilvántartásában szereplő adattal vagy
Személyes adat nem ismerése esetén, mely azt jelenti, hogy az Üzletfél nem
tudta a Bank által megkérdezett személyes adatot vagy
Okmány adat tévesztés esetén, mely azt jelenti, hogy az Üzletfél válaszában
megadott, az Üzletfél azonosításához szükséges okmányokkal kapcsolatos adat
nem egyezik meg a Bank nyilvántartásban szereplő adattal vagy
Kettő számlaszerződéssel összefüggő adat tévesztés esetén, mely azt jelenti,
hogy az Üzletfél válaszában megadott kettő, a számlaszerződésével összefüggő
adat nem egyezik meg a Bank nyilvántartásában szereplő adattal vagy
Kettőnél több számlaadat tévesztés, mely azt jelenti, hogy az Üzletfél
válaszában megadott kettőnél több, a számlaszerződésével összefüggő adat
nem egyezik meg a Bank nyilvántartásában szereplő adattal.
Sikertelen a személyazonosság ellenőrzése TAK-kal történő azonosítás esetén,
ha az Üzletfél által megadott Felhasználó azonosító és/vagy TAK helytelen.
Sikertelen azonosítás esetén a Bank az Üzletfél által igénybe venni kívánt
szolgáltatás nyújtását megtagadja.
3.

4.

AZ ÜZLETFÉL SZEMÉLYAZONOSSÁGÁNAK
KEZDEMÉNYEZETT (KIMENŐ) HÍVÁS ESETÉN

ELLENŐRZÉSE

A

BANK

ÁLTAL

3.1

A személyazonosság ellenőrzése a Bank által kezdeményezett
(kimenő) hívás esetén Normál azonosítással vagy Szigorított azonosítással történik. A
Bank az Üzletfelet kizárólag a nyilvántartásában szerepelő telefonszámon hívja kimenő
hívásában és a Bank kimenő hívásban soha nem kéri az ügyfél azonosítóit.

3.2

Egyebekben a kimenő hívás során a személyazonosság ellenőrzésére
és sikertelenségére „Az Üzletfél személyazonosságának ellenőrzése az Üzletfél által
kezdeményezett (bejövő) hívás esetén” pontban meghatározottak az irányadók.

A CIB24-EN ADHATÓ MEGBÍZÁSOK
4.1

Az Üzletfél a CIB24-en keresztül, a sikeres azonosítását követően, az
alábbi szolgáltatásokat veheti igénybe:
pénzforgalmi Tranzakciók végzése (bankon belül, bankon kívül) - kivéve VIBERen keresztüli Átutalás;
pénzforgalmi megbízások adása (csoportos beszedési megbízás, állandó
Átutalási megbízás);
Betétekkel kapcsolatos ügyintézés (lekötése, módosítása, megszüntetése);
egyes értékpapírügyletek;
Bankkártyához kapcsolódó egyes Szolgáltatások (pl. aktiválás, limitmódosítás,
kártyapótlás);
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csoportos biztosításokhoz történő csatlakozás;
mobil egyenleg feltöltése;
elektronikus csatornákhoz kapcsolódó egyes Szolgáltatások;
Bankszámlával kapcsolatos, egyes nem pénzforgalmi szolgáltatások (pl. TAK
változtatás, igazolás kérése Tranzakcióról, számlainformáció, stb.)
Bejövő hívás során telefonszám, mobiltelefonszám, e-mail cím, fax szám,
Értesítési Cím változásának bejelentése.
egyes hiteltermékek tekintetében előzetes hitelbírálat, hiteligénylés rögzítése
hitel és/vagy kölcsönszerződésekkel kapcsolatos ügyintézés

4.2

Számlainformációval kapcsolatos szabály

Az Üzletfél számlaegyenlegét a Bank a Folyószámlahitellel növelt és a zárolt tételekkel
csökkentett összegben adja meg. A számlaegyenleg számításánál a Bank által kibocsátott
Bankkártyákkal végrehajtott Tranzakciókból eredő, még be nem terhelt, úgynevezett függő
tételek a terhelés megtörténtéig Zárolt Összegként jelentkeznek a Bankszámlán.
4.3

Adatok regisztrálása

A CIB24-en keresztül végzett Tranzakciókat a Bank számítógépes rendszere regisztrálja. Az
ily módon rögzített adatok bizonyítják a Tranzakció adatait.
4.4

A TAK használata
A TAK-ot az Üzletfél (TAK használatára jogosult személy) választhatja ki a
Bankfiókban történő személyes ügyintézés során,
Az Üzletfélnek lehetősége van – amennyiben CIB24 szolgáltatásra vonatkozó
szerződéssel, valamint CIB Internet Bank- és CIB Bank Mobilalkalmazás vagy
CIB Bank Online szolgáltatásra vonatkozó szerződéssel rendelkezik - a
www.cib.hu oldalon (a továbbiakban „Telefonos azonosító kód regisztrációs
oldal”) a Telefonos azonosító kód rögzítésére/módosítására a CIB Bank
Mobilalkalmazásba épített #withKEY token által generált egyszer használatos
jelszóval vagy a CIB Hard Token által generált egyedi jelszóval történő belépést
követően.
Egy Bankszámlához csak egy TAK adható, és kizárólag olyan rendelkezésre
jogosult személynek, akinek rendelkezési joga önálló. Amennyiben a
Bankszámla felett több személy jogosult önállóan rendelkezni, azon
Bankszámla-tulajdonos részére generálja a Bank a TAK-ot, aki ez iránti igényét
az önállóan rendelkezésre jogosultak közül elsőként jelzi a Banknak. Ezen
Üzletfél felelőssége, hogy a TAK javára történő igénylését előzetesen a többi
rendelkezésre jogosulttal egyeztesse. A Bank nem felel az ezen kötelezettség
megszegéséből a többi rendelkezésre jogosultat ért kárért.
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Az Üzletfél felel a Telefonos Azonosító Kód választásáért, biztonságos
megőrzéséért, titokban tartásáért, valamint rendeltetés- és jogszerű
használatáért.
4.5

A TAK tiltása, felfüggesztése
Ha az Üzletfél észleli, hogy a TAK illetéktelen személy tudomására jutott vagy
juthatott, illetve a Bankszámlakivonaton jogosulatlan műveletek szerepelnek,
köteles erről késedelem nélkül a Bankot a CIB24-en keresztül telefonon
értesíteni, és egyidejűleg a TAK letiltását kérni. Ilyen visszaélés gyanúja esetén
az Üzletfél Normál Azonosítással is jogosult letiltani CIB24-en a TAK-ot.
Amennyiben a Banknak a kapott adatok alapján vagy más okból kétsége merül
fel az Üzletfél személyazonosságát illetően, a TAK CIB24-en keresztül történő
letiltását indokolás nélkül elutasíthatja.
A Bank jogosult a TAK-ot tiltani:
a) ha észleli, hogy a TAK illetéktelen személy tudomására jutott vagy juthatott
b) TAK-kal visszaélést, jogosulatlan vagy csalárd módon történő használatot
észlel vagy erre vonatkozó gyanú esetén vagy
c) az Üzletfél tudomása nélküli tranzakciót kezdeményeztek vagy
d) a Bankszámlakivonaton jogosulatlan művelet(ek) szerepel(nek) vagy
e) egyéb biztonsági okból vagy
f) az TAK biztonsága érdekében vagy
g) az Üzletfél súlyos szerződésszegése estén vagy
h) az Üzletfél (Általános Lakossági Üzletszabályzat Felelősség „A 7.4 szakasz
(Egyéb értesítési formák, elektronikus kapcsolat, valamint Tranzakciókhoz
használt azonosító, fizetési és egyéb eszközök és jelszavak, illetve
Elektronikus
Szolgáltatások)”
pontban
meghatározott
súlyos
gondatlansága esetén.
A Bank a jelen pontban meghatározott letiltással egyidőben megtagadja az fizetési
műveletek teljesítését vagy kezdeményezi a fizetési műveletek visszahívását
vagy a Bank módosított eljárásrend szerint teljesíti az Üzletfél fizetési műveletét
(különösen, de nem kizárólagosan késedelmes teljesítéssel, késedelmes
teljesítésnek megfelelő árfolyammal), ha a Bank megítélése szerint nem
megállapítható, hogy a fizetési művelet összhangban áll a Banknak az Üzletfélről
a jogszabályok alapján rendelkezésre álló adataival, információival.
A Bank köteles az Üzletfelet a tiltásról és az fizetési művelet teljesítésének
megtagadásáról haladéktalanul értesíteni. A Bank elsődlegesen telefonon köteles
az Üzletfelet értesíteni. A Bank jogosult a telefonos értesítésben, amennyiben az
Üzletfél a tiltás okát nem erősíti meg, a TAK újra engedélyezni. Amennyiben a
Bank háromszor sikertelenül próbálta meg az Üzletfelet elérni telefonon a tiltást
követő 1 napon belül, akkor a tiltást követő Banki napon az Üzletfelet postai úton
küldött levélben köteles értesíteni a tiltásról.
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A Bank az Üzletfél TAK-ját biztonsági okból tiltja, ha az azonosítás sikertelen volt
a bejövő hívás során a Személyes adat tévesztés, Személyes adat nem
ismerése, Okmány adat tévesztés, Kettőnél több számlaadat tévesztés miatt.

A TAK ilyen okból történő tiltását követően az új TAK bankfiókban igényelhető.
TAK tiltása esetén a Telefonos azonosító kód regisztrációs oldalon új TAK kód
megadására nincs lehetőség.
A Bank felfüggeszti az Üzletfél TAK-ját, ha a bejövő hívás alatta az
adategyeztetés során a hívás megszakad.
A Bank a hívás megszakadását követően azonnal visszahívja az Üzletfelet a
Bank nyilvántartásában szereplő telefonszámon és a sikeres személyazonosság
ellenőrzését követően a TAK tiltását feloldja, Ha a Bank vonal megszakadását
követően azonnal nem éri el az Üzletfelet, azaz a visszahívás sikertelen volt, az
Üzletfélnek új TAK kódot kell igényelni.

Ha az azonosítás sikertelen volt a bejövő hívás során Kettő számlaadat
tévesztés miatt és a Bank visszaélést, Üzletfél adataival jogosulatlan vagy
csalárd módon történő használatot észlel vagy erre vonatkozó gyanú merül fel, a
Bank az Üzletfél TAK-ját biztonsági okból felfüggeszti.
A Bank a felfüggesztést követően azonnal visszahívja az Üzletfelet a Bank
nyilvántartásában szereplő telefonszámon a felfüggesztés feloldása érdekében
és a sikeres személyazonosság ellenőrzését követően a TAK felfüggesztését
feloldja. Ha a bejövő hívást követően azonnal nem éri el az Üzletfelet, azaz a
visszahívás sikertelen volt, az Üzletfélnek új TAK kódot kell igényelni.
4.6

TAK cseréje
Az Üzletfél TAK azonosítást követően meglévő TAK cseréjét kérheti.
Az Üzletfél új TAK kódot adhat meg a Telefonos azonosító kód regisztrációs
oldalon is a CIB Bank Mobilalkalmazásba épített #withKEY token által generált
egyszer használatos jelszóval vagy a CIB Hard Token által generált egyedi
jelszóval történő belépést követően.

4.7

TAK próbálkozás nullázása
Háromszori hibás TAK megadását követően az Üzletfél Szigorított azonosítást követően
kérheti a hibás próbálkozások kinullázását. A kinullázást követően az Üzletfél ismételten
megpróbálhatja az azonosítást. Ha az Üzletfél ugyanazon a napon másodszor adja meg
háromszor hibásan a TAK kódot, a Bank a másodszori kinullázás iránti kérést nem
teljesíti, az Üzletfél ilyen irányú kérést a következő napon teheti meg újra.
Az Üzletfél a hibás próbálkozások kinullázását követően új TAK kódot adhat meg a
Telefonos azonosító kód regisztrációs oldalon is a CIB Bank Mobilalkalmazásba épített
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#withKEY token által generált egyszer használatos jelszóval vagy a CIB Hard Token
által generált egyedi jelszóval történő belépést követően

5.

MAGNIFICA24
5.1

A Bank a CIB24 non-stop telefonos ügyfélszolgálat elérhetőségét
Magnifica Üzletfelek részére külön Private, Prémium, Magnifica vonal formájában
biztosítja.
A CIB24 Private, Prémium, Magnifica vonal elérhetősége: (+36 1) 399

5.2
8790
5.3

6.

Ahol a Szerződés Magnifica Üzletfelek esetében CIB24-et említ, azon
a helyeken a CIB24 Private, Prémium, Magnifica vonalat is érteni kell.

RÖGZÍTETT TELEFONVONALON MEGADHATÓ MEGBÍZÁSOKRA
SZABÁLYOK EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ÜGYFELEK ESETÉBEN

VONATKOZÓ

6.1. Rögzített telefonvonalon adható megbízások
6.1.1. A Bank, az Üzletfelei részére lehetőséget biztosít arra, hogy Üzletfelei – a CIB24-től
eltérő - rögzített telefonvonalon keresztül a jelen KÜSZ-ben meghatározott
megbízásokat adjanak meg. Ebben az esetben a Bank az Üzletfél kezdeményezése
alapján rögzített vonalon hívja vissza az Üzletfelet. Az Üzletfél Bank általi
azonosítására a jelen KÜSZ 3. pontja alkalmazandó. A szolgáltatás igénybevételének
feltétele:
az Üzletfél rendelkezzen Telefonos Azonosító Kóddal (TAK), TAK generálás esetén
Kódszóval
6.2.

TAK megadásával elérhető megbízások köre

6.2.1. TAK megadásával elérhető megbízások köre:
a) Az alábbi pénzforgalmi tranzakciók: átutalási megbízás megadása,
visszavonása és visszahívása; átvezetési megbízás megadása és
visszavonás;
b) Az alábbi felhatalmazások pénzforgalmi megbízásokra: csoportos beszedési
megbízás, állandó átutalási megbízás megadása;
c) Az alábbi betét ügyletek: betétlekötés, betétfelmondás, betétmódosítás
(ismétlődő/egyszeri lekötés, tőkésedő/nem tőkésedő;
d) Elektronikus szolgáltatásokkal (InternetBank, MobilCIB) kapcsolatos alábbi
megbízások: felhasználó azonosító /azonosító eszköz karbantartása, tiltása,
mobilbank igénylés;
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e) Bankkártyákkal kapcsolatos alábbi megbízások: aktiválás, limitmódosítás,
kártyapótlás, megújítás lemondása, PIN kód pótlás PIN kód nullázás;
f) Személyes azonosító okmány tiltása;
g) Kódszó tiltása;
h) Számlainformáció és igazolások kérése.
6.3. Vegyes rendelkezések
6.3.1. Az Üzletfél rögzített vonalon kizárólag Banki munkanapon bankfióki nyitvatartási
időben adhat meg megbízást. A megbízás megadására az Üzletfélre irányadó,
mindenkor hatályos Banki órarend az alkalmazandó. A rögzített vonalon megadható
megbízások teljesítése a Banki órarendben meghatározott Banki munkanapon
bankfióki nyitvatartás szerint papír alapú igénybefogadási idővel megegyező
időszakban történik, kivéve ez alól az esetleges meghibásodásokat és rendszerkarbantartási, illetve napi zárási időket. Rendszerkarbantartás és a napi zárás
időszakában a rögzített vonal általános információt szolgáltat. Az esetleges
meghibásodásról, valamint a rendszer-karbantartási időről a Bank az Üzletfelet a
www.cib.hu internetes oldalán tájékoztatja.
6.3.2. Az Üzletfél tudomásul veszi, hogy a Bank a telefonbeszélgetést rögzíti valamely
konkrét megbízás/tranzakció megtétele, rögzítése vagy panasz megtétele/rögzítése
esetében, egyéb esetben a telefonbeszélgetés rögzítésére és tárolására abban az
esetben kerül sor, ha ehhez az Üzletfél hozzájárul. A hangfelvétel bizonyítási
eszközként felhasználható vitás ügyben.
6.3.3. A Bank kizárja a felelősségét az Üzletféltől származó - vagy tőle származóként
megjelenő - minden rendelkezés tekintetében, és amennyiben a tőle elvárható
gondossággal jár el, úgy nem felelős az Üzletfél felé, ha az ilyen utasítást adó személy
a kellő felhatalmazás hiányában járt el, vagy ezen személy az összeget, az időpontot
vagy egyéb adatot pontatlanul adta meg. A Bank szándékos vagy súlyos
gondatlanságból eredő károkozását kivéve, az Üzletfél ezennel visszavonhatatlanul
lemond minden, a Bankkal szemben támasztható követelésről arra az esetre, ha
bebizonyosodik, hogy a megbízás nem az Üzletféltől származik vagy bármely
részében pontatlan. Az Üzletfél vállalja, hogy kártalanítja a Bankot minden olyan
követeléssel szemben, amely abból ered, hogy a Bank az Üzletfél rendelkezése szerint
járt el.
6.3.4. A telefonon megadott megbízásokkal kapcsolatban felmerülő esetleges
visszaélésekből eredő összes kockázatot az Üzletfél viseli, az ebből eredő károk,
különösen egy harmadik fél csalási szándékú telefonvonalra csatlakozása,
banktitoknak minősülő adatok, a Kódszó, illetve a TAK illetéktelen személy tudomására
jutása, a Kódszó, illetve a TAK illetéktelen személy által történő használata és az
adattovábbítás technikai hibái (pl. telefonvonal hiba), az esetleges adatváltozások be
nem jelentése, illetve a késedelmes bejelentése miatt keletkező károk kizárólag az
Üzletfelet terhelik, a Bank ezzel kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja.
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A jelen Különös Üzletszabályzat a CIB Bank Zrt. (székhely: 1024 Budapest, Petrezselyem utca
2–8.; nyilvántartó cégbíróság: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 0110-041004; adószám: 10136915-4-44; CSASZ: 17781028-5-44; Közösségi adószám:
HU17781028; tőzsdei kereskedési jog: Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő
Részvénytársaság kereskedője; tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41.04410/2002) által a Fogyasztók és Egyéni Vállalkozások részére a CIB Internet alapú Elektronikus
Szolgáltatásokkal kapcsolatban nyújtott Szolgáltatások általános szerződési feltételeit
szabályozza.
A jelen Különös Üzletszabályzat a Bank Fogyasztók és Egyéni Vállalkozók részére szóló
Általános Lakossági Üzletszabályzatának, a LÜSZ-nek a mellékletét képezi. A jelen Különös
Üzletszabályzatban használt definíciók és kifejezések a LÜSZ-ben meghatározott jelentéssel
rendelkeznek.
A CIB TPP csatornára, mint Elektronikus Szolgáltatásra vonatkozó szabályokat külön
dokumentum, a CIB Bank Zrt. CIB TPP csatorna Elektronikus Szolgáltatásra vonatkozó
Különös Üzletszabályzata tartalmazza.
7. ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYLÉSE

1.1.

Egyedi Szerződés
7.1.1

Az Elektronikus Szolgáltatásra vonatokozó Egyedi Szerződés a Bank/Fizetési számlavagy Betétszámla-tulajdonos, Hitel- vagy Bevásárlókártya Főkártyabirtokos, Üzletfél vagy a
CIB Bankcsoportba tartozó Lízingtársassággal finanszírozási szerződést kötő Üzletfél és a
Bank között a Fizetési számlára, Hitelkártyára vagy befektetési szolgáltatásokra vonatkozó
Szerződés vagy a CIB Bankcsoportba tartozó Lízingtársasággal kötött finanszírozási
szerződés kiegészítéseként jön létre, melynek mellékletét képezi a Felhasználó(k) által
aláírt
Felhasználói Melléklet. A Bank a Felhasználó(k) részére az Elektronikus
Szolgáltatást a Felhasználói Melléklet Bank általi átvételét követően nyújtja.

7.1.2

A CIB Bank Online-ra és a CIB Bank mobilalkalmazásra vonatkozó Egyedi Szerződés
megkötésének feltétele a Bank és az Üzletfél között a CIB Internet Bank szolgáltatásra
vonatkozó Egyedi Szerződés létrejötte

7.1.3

Az Üzletfél az Elektronikus Szolgáltatásra vonatkozó Egyedi Szerződés megkötésekor
köteles az általa kezdeményezett hívás során a CIB24 használatához szükséges
Telefonos Azonosító Kód megadására, amennyiben ezzel rendelkezhet vagy amennyiben
rendelkezik Telefonos Azonosító Kóddal, de elfelejtette, köteles a Telefonos Azonosító
Kódját megváltoztatni. A Bank által kezdeményezett (kimenő) hívás esetén szigorított
azonosítás történik az Elektronikus Szolgáltatásra vonatkozó Egyedi Szerződés
megkötésekor.
Az Üzletfélnek CIB Internet Bankon keresztül befektetési (értékpapír) műveletek
végzéséhez befektetési számlaszerződéssel is szükséges rendelkeznie. Ha az Üzletfélnek
a CIB Lízing Zrt vagy a CIB Rent Zrt. valamely szolgáltatására szerződése áll fenn, a CIB
Internet Bankon vagy CIB Bank Online-on keresztül ezen szerződéseihez kapcsolódó
egyes lekérdezéseket végezhet.

1.2 Igénylés
7.2.1

Az Elektronikus Szolgáltatás személyesen igényelhető Bankfiókban.
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7.2.2

Bankszámla/Fizetési számla és Elszámolási Számla felett önállóan rendelkező Fogyasztó
és egyéni vállalkozó – az általa kezdeményezett hívás esetén TAK-kal történő azonosítást
követően vagy a Bank által kezdeményezett (kimenő) hívás esetén szigorított azonosítást
követően - saját felhasználásra CIB24-en is igényelheti a Szolgáltatást az alábbi
feltételekkel/esetekben:

(a)

ha az Üzletfél által választott azonosítási mód a jelszóval történő azonosítási mód vagy

(b)

ha az Üzletfél más Üzletfélnél használt Token által generált jelszóhoz tartozó
Felhasználói azonosító hozzárendelését kéri

(c)

CIB24-en történő igénylés esetén Egyedi Szerződés jön létre a felek között, amennyiben
az Üzletfél igénylését a Bank elfogadja, és írásban visszaigazolja. Az Üzletfél köteles a
Bankot haladéktalanul értesíteni, amennyiben a visszaigazolás a telefonos igénylést
követő 10 Banki Napon belül nem érkezik meg, illetve a visszaigazolásban szereplő
adatokban eltérést tapasztal.

7.2.3

Amennyiben az Üzletfél már rendelkezik bármely Elektronikus Szolgáltatással, további
Elektronikus Szolgáltatás Bankfiókban személyesen, valamint CIB24-en keresztül, az
általa kezdeményezett hívás esetén TAK-kal történő azonosítást követően vagy a Bank
által kezdeményezett (kimenő) hívás esetén szigorított azonosítást igényelhető. követően
Amennyiben az Üzletfél már rendelkezik CIB Internet Bankkal a CIB Bank mobilalkalmazás
CIB Internetbankon keresztül és a CIB Bank Online a CIB Bank Online felületen is
igényelhető.

7.2.4

Amennyiben több Felhasználó használja rendelkezési joggal az Elektronikus Szolgáltatást
és ezen Felhasználók olyan szolgáltatási csomaggal rendelkeznek, amely alapján aláírást
igénylő műveletek adására jogosultak, kötelező a jelszógeneráló eszközzel történő
azonosítási (hitelesítési) mód használata minden egyes Felhasználó számára.
Amennyiben a Felhasználó bármely Elektronikus Szolgáltatás alkalmazására jogosult,
valamint amennyiben szükséges volt a felhasználói jogosultság aktiválása, és felhasználói
jogosultsága aktiválásra került, az újonnan igényelt Elektronikus Szolgáltatás rendszerébe
történő bejelentkezéshez szükséges Felhasználói azonosító megegyezik a másik
(korábban igényelt és aktivált) Elektronikus Szolgáltatás használata során alkalmazott
Felhasználói azonosítóval. Az új Elektronikus Szolgáltatás az igénylést követően azonnal
igénybe vehető.

7.2.5

Amennyiben a Felhasználó rendelkezik más Üzletfél vonatkozásában Elektronikus
Szolgáltatással, az Üzletfél kérheti ugyanannak a felhasználói azonosítási (hitelesítési)
módnak a használatát.

1.3. Elektronikus Szolgáltatás közös tulajdonú fizetési számla esetében
A Bank az Elektronikus Szolgáltatást több Bankszámla-tulajdonos esetén kizárólag csak az
egyik – a Bankszámla felett önálló rendelkezési joggal bíró – Bankszámla-tulajdonos
számára biztosítja, azzal, hogy az Elektronikus Szolgáltatásra Szerződést azon
Bankszámla-tulajdonossal köt, aki az Elektronikus Szolgáltatás iránti igényt a Bankszámlatulajdonosok között elsőként jelzi a Banknak. Ezen Bankszámla-tulajdonos felelőssége,
hogy az Elektronikus Szolgáltatás javára történő igénylését előzetesen a többi Bankszámlatulajdonossal egyeztesse. A Bank nem felel az Elektronikus Szolgáltatást igénylő
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Bankszámla-tulajdonos ezen kötelezettségének megszegéséből a többi Bankszámlatulajdonost ért kárért.
Amennyiben utóbb az Elektronikus Szolgáltatással való rendelkezési jog ellen az azzal nem
rendelkező másik (többi) Bankszámla-tulajdonos a Banknál írásban tiltakozik, a
Bankszámla-tulajdonos adott Elektronikus Szolgáltatással való rendelkezés jogát a Bank a
jövőre nézve megszünteti.

Közös tulajdonú bankszámla esetében a CIB Bank mobilalkalmazás kizárólag bankfiókban,
személyesen igényelhető és csak abban az esetben, amennyiben a tulajdonostársak önálló
rendelkezési jogokkal rendelkeznek.
Közös tulajdonú bankszámlák esetében az együttes rendelkezési joggal rendelkező
tulajdonosok részére a CIB Bank mobilalkalmazás nem elérhető.
2. CIB Bank mobilalkalmazás Kártya authentikációs funkció

Kizárólag a CIB Bank mobilalkalmazás Kártya authentikációs funkcióra jogosult az a
Kártyabirtokos, aki rendelkezik a 3D Secure szolgáltatásra vonatkozó telefonszámmal, de
nem rendelkezik CIB Bank mobilalkalmazással. A CIB Bank mobilalkalmazás Kártya
authentikációs funkció esetén a Bank és az Üzletfél között nem jön létre Egyedi Szerződés a
CIB Bank mobilalkalmazásra és a CIB Internet Bank szolgáltatásra. A CIB Bank
mobilalkalmazás Kártya authentikációs funkciójához tartozó, a Felhasználó által elérhető
szolgáltatások részletes felsorolását a vonatkozó Felhasználói Kézikönyv szolgáltatási csomag
melléklete tartalmazza. Elektronikus Szolgáltatásokhoz rendelt Bankszámla vonatkozásában a
Kártya authentikációs funkció szolgáltatási csomag esetében igénybe vehető nem azonos
szolgáltatási csomag is.
2.1.

Első belépés a CIB Bank mobilalkalmazás Kártya authentikációs funkcióra (WithKEY token
azonosítás)
A Felhasználó köteles a Bank által meghatározott CIB Bank mobilalkalmazást az általa
kizárólagosan használt és birtokában lévő mobil eszközére letölteni és a letöltést követően
a regisztrációs folyamat során CIB Bank mobilalkalmazás PIN kódját meghatározni.
A CIB Bank mobilalkalmazás Kártya authentikációs funkció használatához azon
Kártyabirtokosok részére, akik rendelkeznek a 3D Secure szolgáltatáshoz
mobiltelefonszámmal, de nem rendelkeznek CIB Bank mobilalkalmazással a Bank a 3D
Secure szolgáltatáshoz regisztrált belföldi vagy külföldi mobiltelefonszámra a CIB Bank
mobilalkalmazás Kártya authentikációs funkció regisztrációjához szükséges Regisztrációs
Kódot automatikusan megküldi. A Felhasználó a regisztrációval teszi alkalmassá a CIB Bank
mobilalkalmazás Kártya authentikációs funkciót, mint hitelesítési eszközt azon a mobil
eszközön, ahová letöltésre került. A Felhasználó köteles a regisztrációját a Regisztrációs
Kód felhasználásával a Bank általi küldést követő 48 órán belül megtenni. Amennyiben ezt
elmulasztja, köteles új Regisztrációs Kódot igényelni Bankfiókban vagy a CIB24 telefonos
ügyfélszolgálaton keresztül, amennyiben nem rendelkezik TAK kóddal, akkor személyes
adatokkal történő beazonosítás után.
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2.2.

Felhasználói jogosultság aktiválása
Többszöri hibás jelszó megadása esetén a rendszer automatikusan megtiltja a hozzáférést.
Ha a Felhasználó véletlenül adta meg többször hibásan jelszavát és egyértelműen kizárható,
hogy a felhasználói azonosító adatok illetéktelen személy tudomására jutott, a Felhasználónak
lehetősége van arra, hogy írásban személyesen a bankfiókban, vagy CIB24 telefonos
ügyfélszolgálaton keresztül, amennyiben nem rendelkezik TAK kóddal, akkor személyes
adatokkal történő beazonosítás után kérje Kártya authentikációs funkció felhasználói
jogosultsága aktiválását.
Engedélyezést követően változatlan azonosítással vehető igénybe a Kártya authentikációs
funkció.

2.3.

CIB Bank mobilalkalmazás Kártya authentikációs funkció felfüggesztése
A Felhasználó kérheti a CIB Bank mobilalkalmazás Kártya authentikációs funkció felfüggesztését,
amennyiben a CIB Bank mobilalkalmazás Kártya authentikációs funkció használatát átmeneti
időre kívánja korlátozni (pl. nem találja a telefont, de még megtalálhatja). A Felhasználó a CIB
Bank mobilalkalmazás Kártya authentikációs funkció felfüggesztését írásban személyesen a
bankfiókban vagy CIB24-es telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, amennyiben nem rendelkezik
TAK kóddal, akkor személyes adatokkal történő beazonosítás után.
A felfüggesztést követően a Felhasználó által használt CIB Bank mobilalkalmazás kártya
authentikációs funkció nem vehető igénybe.
A Felhasználó kérheti a CIB Bank mobilalkalmazás Kártya authentikációs funkció felfüggesztés
feloldását, ha az az ok, ami miatt átmenti időre korlátozni kívánta a CIB Bank mobilalkalmazás
Kártya authentikációs funkció használatát, megszűnt. A CIB Bank mobilalkalmazás Kártya
authentikációs funkció felfüggesztés feloldására egyebekben a CIB Bank mobilalkalmazás Kártya
authentikációs funkció felfüggesztésére vonatkozó szabályok az irányadók.

2.4.

CIB Bank mobilalkalmazás Kártya authentikációs funkció felfüggesztés feloldása
Többszöri hibás jelszó megadása esetén a rendszer automatikusan felfüggeszti a hozzáférést. Ha
a Felhasználó véletlenül adta meg többször hibásan a CIB Bank mobilalkalmazás Kártya
authentikációs funkcióba történő bejelentkezéshez használt PIN kódot, és egyértelműen
kizárható, hogy a felhasználói azonosító adatok illetéktelen személy tudomására jutottak a
Felhasználónak lehetősége van arra, hogy írásban személyesen a bankfiókban vagy CIB24-en
keresztül, amennyiben nem rendelkezik TAK kóddal, akkor személyes adatokkal történő
beazonosítás után kérheti a CIB Bank mobilalkalmazás Kártya authentikációs funkció
felfüggesztésének feloldását.
A felfüggesztés feloldását követően változatlan azonosítással vehető igénybe minden, a
Felhasználó által használt CIB Bank mobilalkalmazás Kártya authentikációs funkciót.

2.5.

Újraregisztráció
A Felhasználó új Regisztrációs Kód SMS-ben történő küldését kérheti (újraregisztráció) a 3Ds
szolgáltatásban meghatározott mobiltelefonszámra az alábbiak szerint a CIB Bank
mobilalkalmazás kártya authentikációs funkcióra:
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•CIB24-en keresztül, amennyiben nem rendelkezik TAK kóddal, akkor személyes
adatokkal történő beazonosítás után. Írásban, postai úton,
•Bankfiókban személyesen, írásban, ezen esetekben a kód első fele QR kód illetve
numerikus formában, a második fele SMS-ben kerül kiküldésre
Újraregisztrációra abban az esetben kerül sor, ha a Felhasználó többszöri hibás CIB Bank
mobilalkalmazás Kártya authentikációs funkcióra történő bejelentkezéshez használt PIN kódot
adott meg, és a Bank blokkolta a hozzáférését, vagy elfelejtette a CIB Bank mobilalkalmazás
Kártya authentikációs funkcióra történő bejelentkezéshez használt PIN kódját, vagy a új mobil
eszközön kívánja használni a CIB Bank mobilalkalmazás Kártya authentikációs funkciót.
Az újraregisztrációt követően a CIB Bank mobilalkalmazás Kártya authentikációs funkció újra
használható.
Amennyiben a Felhasználó az újraregisztrációt új mobil eszközön történő használat miatt kérte,
az új eszközön elvégzett CIB Bank mobilalkalmazás Kártya authentikációs funkcióra történő
regisztrációt követően a régi mobil eszközön lévő regisztráció automatikusan tiltásra kerül.
3. TECHNIKAI FELTÉTELEK

3.1.

A CIB Internet Bank szolgáltatás a CIB Internet Bank Felhasználói Kézikönyvben, a CIB Bank
Mobilalkalmazás szolgáltatás a CIB Bank mobilalkalmazás Felhasználói kézikönyvben, CIB
Bank Online szolgáltatás a CIB Bank Online Felhasználói Kézikönyvben meghatározott
technikai feltételek megléte esetén magyar és angol nyelven igénybe vehető Elektronikus
Szolgáltatás.

3.2.

Tekintettel arra, hogy az Elektronikus Szolgáltatások nem az „opera mini” és „Skyfire”
böngésző programokra lettek optimalizálva, ezek használata kárt okozhat az Üzletfélnek vagy
a Felhasználónak, így az opera mini” és „Skyfire” böngésző programok használatából eredő
esetleges károk tekintetében a Bank a felelősségét kizárja. A Bank az Elektronikus
Szolgáltatást biztosító program letöltése előtt jogosult arra, hogy ellenőrizze azt, hogy az
Üzletfél vagy a Felhasználó azon eszközének böngészője megfelel-e az elvárt technikai
feltételeknek, amelyen keresztül az Elektronikus Szolgáltatást igénybe kívánja venni. A
böngésző-ellenőrzés azon eszközközhöz kapcsolódik, melyen keresztül az Elektronikus
Szolgáltatást igénybe kívánja venni az Üzletfél vagy Felhasználó, nem pedig felhasználói
azonosítóhoz.

3.3.

A Bank nem felel azokért a károkért, melyek abból következnek, hogy az Üzletfél és a
Felhasználó nem rendeltetésszerűen használja az Elektronikus Szolgáltatás igénybevételéhez
szükséges eszközöket, készülékeket, szoftvert azaz nem a 2.1. pontban meghatározott
oldalakról, webáruházakból, hanem egy másik oldal vagy felület (szoftver) közbeiktatásával
vagy annak segítségével éri el és használja az Elektronikus Szolgáltatást, illetve nem kellő
gondossággal választja ki a megfelelő biztonságos környezetet, amelyben az Elektronikus
Szolgáltatást igénybe veszi. Az Üzletfél és a Felhasználó számítástechnikai rendszerében
történő vírusfertőzésekből eredő károkért a Bank felelősséget nem vállal.
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3.4.

Az Üzletfél köteles a böngésző paramétereinek az elvárt technikai feltételeknek megfelelő
beállításáról gondoskodni.

3.5.

A Bank nem vállal felelősséget a böngésző paramétereinek az elvárt technikai feltételektől való
eltéréséből adódó esetleges károkért.

3.6.

Amennyiben az alkalmazni kívánt böngésző nem felel meg az elvárt technikai feltételeknek,
úgy az internetbanki program használata kizárólag akkor lehetséges, ha a Felhasználó letölti
az internet banki programot a Bank honlapjáról, arra a számítógépre, amelyen használni
szeretné. Ha a böngésző nem felel meg a technikai feltételeknek vagy az internetbanki
program letöltése sikertelen, úgy a Felhasználó az Internet Bank szolgáltatásait nem tudja
használni.

4. AZONOSÍTÁS (HITELESÍTÉS)

4.1.

Azonosítási (hitelesítési) módok
4.1.1.

A Felhasználó Elektronikus Szolgáltatás rendszereibe történő bejelentkezése az
Üzletfél által választott és az Egyedi Szerződésben meghatározott felhasználói
azonosítási mód szerint történik. Egy Felhasználó egy időpontban kizárólag egy
Elektronikus Szolgáltatás rendszerébe lehet bejelentkezve. Egy Felhasználó
ugyanazon Üzletfélnek nyújtott Elektronikus Szolgáltatáshoz kapcsolódóan egy
azonosítási móddal és egy jelszógeneráló eszközzel rendelkezhet.

4.1.2.

Az Elektronikus Szolgáltatás használatához a Fogyasztónak minősülő Felhasználó
az Egyedi Szerződésben meghatározott azonosítási móddal azonosíthatja magát,
mely azonosítási módok a következőket jelentik.
4.1.2.1. Amennyiben a Felhasználó azonosítási módja a Jelszóval történő
azonosítási mód a bejelentkezéshez Felhasználói azonosító és a Felhasználó által
meghatározott normál jelszó szükséges azzal, hogy:
jelszóval történő azonosítási mód kizárólag az ún. „Lekérdezési” vagy „Rögzítői
szolgáltatási csomaggal” rendelkező Felhasználók esetében alkalmazható.
Amennyiben a Felhasználó azonosítási módja a jelszóval történő azonosítási mód és
ún. „Alap”, „Teljes”, „Kártya” szolgáltatási csomaggal rendelkezik, az alábbi, az
Elektronikus Szolgáltatás Bank általi korlátozásáról szóló szakaszok rendelkezései
irányadók.
A Bank a jelszóval történő azonosítási módot 2019. szeptember 14. napjával
megszünteti.
4.1.2.2. Amennyiben a Felhasználó azonosítási módja a Tokennel történő
azonosítási mód, a bejelentkezéshez Felhasználói azonosító és a Token által
generált jelszó, illetve aláírást igénylő műveletek esetén is Token által generált jelszó
szükséges, azzal, hogy a Token eszköz értékesítését a Bank 2019. február 15.
napjával megszüntette és a Banknak nem áll módjában a Token eszközt pótolni sem.
2019. szeptember 14. napját követően a Tokennel történő azonosítási móddal az
Üzletfél aláírást/jóváhagyást igénylő műveletet nem végezhet.
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4.1.2.3. Amennyiben a Felhasználó azonosítási módja az Easy Tokennel történő
azonosítási mód, a CIB Internet Bankba történő bejelentkezéshez a Felhasználóiazonosító és a Felhasználó által meghatározott jelszó és az Easy Token által generált
jelszó, illetve az aláírást igénylő műveletek esetén is az Easy Token által generált
jelszó szükséges. Amennyiben a Felhasználó azonosítási módja az Easy Tokennel
történő azonosítási mód, a CIB Online-ba történő bejelentkezéshez a Felhasználóiazonosító, Easy Token által generált jelszó és a Felhasználó által meghatározott
jelszó illetve az aláírást igénylő műveletek esetén is az Easy Token által generált
jelszó szükséges.
Az Easy Token eszköz értékesítését a Bank 2019. február 15. napjával megszüntette
és a Banknak nem áll módjában az Easy Token eszközt pótolni sem. 2019.
szeptember 14. napját követően az Easy Tokennel történő azonosítási móddal az
Üzletfél aláírást/jóváhagyást igénylő műveletet nem végezhet.
4.1.2.4. Amennyiben a Felhasználó azonosítási módja a CIB Hard Tokennel történő
azonosítási mód, a CIB Internet Bankba történő bejelentkezéshez a Felhasználóiazonosító és a CIB Hard Token által generált jelszó, illetve az aláírást igénylő
műveletek esetén is a CIB Hard Token által generált jelszó szükséges. Amennyiben a
Felhasználó azonosítási módja a CIB Hard Tokennel történő azonosítási mód, a CIB
Online-ba történő bejelentkezéshez a Felhasználói-azonosító, CIB Hard Token által
generált jelszó illetve az aláírást igénylő műveletek esetén is a CIB Hard Token által
generált jelszó szükséges, , emellett az interneten történő bankkártyás vásárlások
jóváhagyására is alkalmas az eszköz.
4.1.2.5. Amennyiben a Felhasználó azonosítási módja a CIB mobilTokennel történő
azonosítási mód, a bejelentkezéshez a Felhasználói azonosító és a CIB mobilToken
által generált jelszó, illetve aláírást igénylő műveletek esetén is az CIB mobilToken
által generált jelszó szükséges.
A CIB mobiToken eszköz értékesítését a Bank 2019. január 13. napjával
megszüntette. 2019. szeptember 14. napját követően a CIB mobilTokennel történő
azonosítási móddal az Üzletfél aláírást/jóváhagyást igénylő műveletet nem végezhet.
4.1.2.6. A CIB Bank mobilalkalmazás igénybevétele során a Felhasználó azonosítási
módja az WithKEY tokennel történő azonosítási mód, így a sikeres Aktiválást
követően a Felhasználó kizárólag az WithKEY tokennel történő azonosítási mód
alkalmazásával tud bejelentkezni a CIB Internet Bankba és a CIB Bank Online-be,
mely bejelentkezéshez a Felhasználói azonosító és a CIB Bank Mobilalkalmazás –
WithKEY token által generált jelszó, illetve aláírást igénylő műveletek esetén is a CIB
Bank mobilalkalmazás- WithKEY token által generált egyszer használatos jelszó
szükséges, a CIB Bank mobilalkalmazásba történő bejelentkezéshez pedig a PIN kód
megadása szükséges.
WithKEY Tokennel történő azonosítás akkor lehetséges, amennyiben a fogyasztó
Üzletfél CIB Bank mobilalkalmazásra vonatkozó szerződéssel rendelkezik.
Fentiek alapján az Üzletfél Jelszógeneráló eszköz választási lehetősége a
továbbiakban a CIB Hard Tokenre és CIB Bank mobilalkalmazásban elérhető
WithKEY tokenre korlátozódik.
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4.1.3.

Az Elektronikus Szolgáltatás használatához az Egyéni vállalkozónak minősülő
Felhasználó az Egyedi Szerződésben meghatározott azonosítási móddal
azonosíthatja magát, melyek a következőket jelentik:
4.1.3.1. Amennyiben a Felhasználó azonosítási módja a Jelszóval történő
azonosítási mód, a bejelentkezéshez Felhasználó-azonosító és a Felhasználó által
meghatározott normál jelszó, illetve aláírást igénylő műveletek esetén Aláírási Kódszó
szükséges azzal, hogy jelszóval történő azonosítási mód kizárólag az ún.
„Lekérdezési” vagy „Rögzítői” szolgáltatási csomaggal rendelkező Felhasználók
esetében alkalmazható. Amennyiben a Felhasználó ún. „Alap”, „Teljes”, „Kártya”
szolgáltatási csomaggal rendelkezik, az alábbi, az Elektronikus Szolgáltatás Bank
általi korlátozásáról szóló szakasz rendelkezései irányadók;
A Bank a jelszóval történő azonosítási módot 2019. szeptember 14. napjával
megszünteti.
4.1.3.2. Amennyiben a Felhasználó azonosítási módja a Tokennel történő
azonosítási mód, az ún. „Alap”, „Kártya” és „Teljes” szolgáltatási csomag esetén
bejelentkezéshez Felhasználó-azonosító és Token által generált jelszó, illetve aláírást
igénylő műveletek esetén is Token által generált jelszó, azzal, hogy a Token eszköz
értékesítését a Bank 2019. február 15. napjával megszüntette és a Banknak nem áll
módjában a Token eszközt pótolni sem. 2019. szeptember 14. napját követően a
Tokennel történő azonosítási móddal az Üzletfél aláírást/jóváhagyást igénylő
műveletet nem végezhet.
4.1.3.3. Amennyiben a Felhasználó azonosítási módja az Easy Tokennel történő
azonosítási mód, a CIB Internet Bankba történő bejelentkezéshez a Felhasználóiazonosító és a Felhasználó által meghatározott jelszó és az Easy Token által generált
jelszó, illetve az aláírást igénylő műveletek esetén is az Easy Token által generált
jelszó szükséges.
4.1.3.4. Amennyiben a Felhasználó azonosítási módja az Easy Tokennel történő
azonosítási mód, a CIB Online-ba történő bejelentkezéshez a Felhasználói-azonosító,
Easy Token által generált jelszó és a Felhasználó által meghatározott jelszó illetve az
aláírást igénylő műveletek esetén is az Easy Token által generált jelszó szükséges.
Az Easy Token eszköz értékesítését a Bank 2019. február 15. napjával megszüntette
és a Banknak nem áll módjában az Easy Token eszközt pótolni sem. 2019.
szeptember 14. napját követően az Easy Tokennel történő azonosítási móddal az
Üzletfél aláírást/jóváhagyást igénylő műveletet nem végezhet.
4.1.3.5. Amennyiben a Felhasználó azonosítási módja a CIB Hard Tokennel történő
azonosítási mód, a CIB Internet Bankba történő bejelentkezéshez a Felhasználóiazonosító és a CIB Hard Token által generált jelszó, illetve az aláírást igénylő
műveletek esetén is a CIB Hard Token által generált jelszó szükséges.
4.1.3.6. Amennyiben a Felhasználó azonosítási módja a CIB Hard Tokennel történő
azonosítási mód, a CIB Online-ba történő bejelentkezéshez a Felhasználói-azonosító,
a CIB Hard Token által generált jelszó, illetve az aláírást igénylő műveletek esetén is
a CIB Hard Token által generált jelszó szükséges.
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Amennyiben a Felhasználó azonosítási módja a CIB mobilTokennel történő
azonosítási mód, a bejelentkezéshez a Felhasználó-azonosító és a CIB mobilToken
által generált jelszó, illetve aláírást igénylő műveletek esetén is az CIB mobilToken
által generált jelszó szükséges.
A CIB mobilToken eszköz értékesítését a Bank 2019. január 13. napjával
megszüntette. 2019. szeptember 14. napját követően a CIB mobilTokennel történő
azonosítási móddal az Üzletfél aláírást/jóváhagyást igénylő műveletet nem végezhet.

4.1.3.7. A CIB Bank mobilalkalmazás igénybevétele során a Felhasználó azonosítási
módja az WithKEY tokennel történő azonosítási mód, így a sikeres Aktiválást
követően a Felhasználó kizárólag az WithKEY tokennel történő azonosítási mód
alkalmazásával tud bejelentkezni a CIB Internet Bankbaés a CIB Bank Online-ba,
mely bejelentkezéshez a Felhasználói azonosító és a CIB Bank Mobilalkalmazás –
WithKEY token által generált jelszó, illetve aláírást igénylő műveletek esetén is a CIB
Bank mobilalkalmazás- WithKEY token által generált egyszer használatos jelszó
szükséges, a CIB Bank mobilalkalmazásba történő bejelentkezéshez pedig a PIN kód
megadása szükséges.
WithKEY Tokennel történő azonosítás akkor lehetséges, amennyiben az Üzletfél CIB
Bank mobilalkalmazásra vonatkozó szerződéssel rendelkezik.
Fentiek alapján az Üzletfél Jelszógeneráló eszköz választási lehetősége a
továbbiakban a CIB Hard Tokenre és CIB Bank mobilalkalmazásban elérhető
WithKEY tokenre korlátozódik.
4.2.

A Token, WithKEY Token, CIB Hard Token és az Easy Token a Bank tulajdona. A CIB
mobilToken, CIB Bank mobilalkalmazás szoftverének használatára a Bank jogosult, a Bank
használatba adja át az Üzletfélnek. Az Üzletfél köteles Jelszógeneráló eszköz használatba
adásért a mindenkor hatályos Kondíciós Listában meghatározott díjat fizetni. Az Üzletfél
köteles a Jelszógeneráló eszköz elvesztése, megrongálódása esetén, amennyiben pótlást
nem kér a Banknak a megfizetni a Jelszógeneráló eszköz értékét.

4.3.

Amennyiben a Felhasználó rendelkezik más Üzletfél vonatkozásában Elektronikus
Szolgáltatással, az Üzletfél kérheti ugyanannak a felhasználói azonosítási módnak a
használatát.

4.4.

A fenti azonosítási mód alkalmazása megfelel a Bankban alkalmazott Üzletfél azonosításnak,
illetve a Bankszámla feletti rendelkezési jog vizsgálatának. A Bank ezen túlmenően nem
vizsgálja a Felhasználói azonosító és fentiek szerint alkalmazott jelszó használójának
használatra vonatkozó jogosultságát, illetve a használat körülményeit.

4.5.

Az Üzletfél teljes felelősséggel tartozik mindazon banki és befektetési (értékpapír)
műveletekért, illetve kiegészítő szolgáltatások igénybevételéért, melyeket a Felhasználó
rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által a fentiek szerinti valamely azonosítási mód
alkalmazásával kezdeményeznek az Üzletfél egyes Elektronikus Szolgáltatásokba bevont
Számlák terhére.
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4.6.

Bejelentkezés az Elektronikus Szolgáltatás rendszerébe
4.6.1.

Belépés az Easy Tokennel történő azonosítással

4.6.1.1. Az Easy Tokennel történt azonosítási mód esetén az első belépés
alábbiak szerint történik:
4.6.1.1.1.

CIB Internet Bank

-

a CIB Internet Bankbelépési felületen az erre szolgáló mezőben a
Felhasználási azonosító megadása,

-

a CIB Internet Bank belépési felületen az erre szolgáló mezőben a
Bank által a Szerződés megkötését követően a Felhasználó által
megadott mobilszámra küldött első belépési jelszó megadása,

-

az Easy Tokenen az egyszer használatos jelszó generálása,

-

a CIB Internet Bank belépési felületen az erre szolgáló mezőben
az Easy Token által generált egyszer használatos jelszó
megadása majd

-

az első belépési jelszó módosítása.

4.6.1.1.2.

CIB Online, ha a CIB Bank Online-ra a szerződés nem a
CIB Bank Online belépési felültén jött létre

-

a CIB Online belépési felületen az erre szolgáló mezőben a
Felhasználási azonosító megadása,

-

az Easy Tokenen az egyszer használatos jelszó generálása,

-

az erre szolgáló mezőben az Easy Token által generált jelszó
megadása

-

a Bank által a Szerződés megkötését követően a Felhasználó által
megadott mobilszámra küldött első belépési jelszó megadása,

-

az első belépési jelszó módosítása.

4.6.1.1.3.

CIB Online, ha a CIB Bank Online-ra a szerződés a CIB
Bank Online belépési felültén jön létre

Amennyiben a CIB Bank Online-re a Szerződés CIB Bank Online belépési
felültén jön létre a CIB Bank Online-ba történő első belépés a 3.6.2.2.
pont szerint történik.
4.6.1.2. Az Easy Tokennel történt azonosítási mód esetén az első belépést
követően a belépés az alábbiak szerint történik:
4.6.1.2.1.

CIB Internet Bank
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-

a CIB Internet Bank belépési felületen az erre szolgáló mezőben a
Felhasználási azonosító megadása,

-

a CIB Internet Bank belépési felületen az erre szolgáló mezőben
az belépési jelszó megadása

-

az Easy Tokenen az egyszer használatos jelszó generálása,

-

a CIB Internet Bank belépési felületen az erre szolgáló mezőben
az Easy Token által generált egyszer használatos jelszó
megadása

4.6.1.2.2.

CIB Bank Online

-

CIB Online belépési felületen az erre szolgáló mezőben a
Felhasználási azonosító megadása,

-

az Easy Tokenen az egyszer használatos jelszó generálása,

-

az erre szolgáló mezőben az Easy Tokenen az egyszer
használatos jelszó generálása

-

a belépési felületen az erre szolgáló mezőben az belépési jelszó
megadása

4.6.1.3. Jelen pontban meghatározott SMS üzenetekkel kapcsolatos felelősségre
a Biztonsági SMS pontjai alkalmazandók.
4.6.1.4. Az első belépési jelszó korlátlan ideig felhasználható, azonban a
Felhasználó vállalja, hogy az SMS-nek az általa megadott mobil
telefonszámra való megérkezését követően haladéktalanul felhasználja
az első belépési jelszót. Felhasználó köteles az első belépési jelszót a
Bank általi küldést követően felhasználni.
4.6.1.5. Felhasználó köteles az CIB Internet Bank, CIB Bank Online Felhasználói
Kézikönyvben meghatározottak betartani.
4.6.2.

Belépés CIB Hard Tokennel történő azonosítással
A CIB Hard Tokennel történt azonosítási mód esetén az első belépés az
alábbiak szerint történik:

4.6.3.

-

a CIB Internet Bank, CIB Bank Online belépési felületen a
Felhasználási azonosító megadása,

-

a CIB Hard Token eszközön az egyedi PIN kód megadása és a
helyes PIN kód megadását követően a jelszó generálása.

-

a CIB Hard Token képernyőjén megjelent egyszer használatos
jelszó megadása a CIB Internet Bank, CIB Bank Online belépési
felületen az erre szolgáló mezőbe.

Belépés a CIB mobilTokennel történő azonosítással
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A CIB mobilToken alkalmazás telepítését és regisztrációját követően a
belépés CIB mobilToken azonosítási mód esetén az alábbiak szerint történik:

4.6.4.

-

a CIB Internet Bank, CIB Bank Online belépési felületen a
Felhasználási azonosító megadása,

-

a mobileszközön a CIB mobilToken alkalmazás elindítását
követően a PIN kód megadása és a helyes PIN kód megadását
követően a PIN emlékeztetőre vonatkozó kérdés megválaszolása
„Igen”-nel, ha a képernyőn megjelent ország és zászló helyes,
vagy „Nem”-mel, ha képernyőn megjelent ország és zászló nem
helyes majd a jelszó generálása.

-

a mobileszköz képernyőjén megjelent egyszer használatos jelszó
megadása a CIB Internet Bank, CIB Bank Online belépési
felületen az erre szolgáló mezőbe.

Belépés WithKEY Tokennel történő azonosítással
A CIB Bank mobilalkalmazás igénybevételével a Felhasználó azonosítási
módja az WithKEY tokennel történő azonosítási mód, így a sikeres Aktiválást
követően Ön kizárólag az WithKEY tokennel történő azonosítási mód
alkalmazásával tud bejelentkezni a CIB Internet Bankba, CIB Bank Online-ba
is.
A CIB Bank mobilalkalmazás, WithKEY token alkalmazás telepítését és
regisztrációját követően a belépés WithKEY token azonosítási móddal az
alábbiak szerint történik:
-

a CIB Internet Bank, CIB Bank Online belépési felületen a
Felhasználási azonosító megadása,

-

a mobileszközön a CIB Bank mobilalkalmazás elindítása. Az
alkalmazás elindítását követően a PIN kód megadása az WithKEY
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, CIB Bank Online belépési
felületen az erre szolgáló mezőbe.

5. BIZTONSÁGI SMS

5.1.

Az Üzletfélnek lehetősége van minden azonosítási mód esetén az egyes Elektronikus
Szolgáltatás rendszereibe történő sikeres belépésekről, jelszó vagy Aláírási Kód többszöri
sikertelen megadása miatti letiltásról, valamint a letiltás feloldásáról (aktiválás,
engedélyezés) Biztonsági SMS értesítést kérni.

5.2.

Amennyiben a Felhasználó több Üzletfél nevében is ugyanazt a Felhasználói azonosítót
használja, a Biztonsági SMS szolgáltatás igénylése, megszüntetése minden Üzletféllel
szemben érvényes, ezért ahhoz valamennyi Üzletfél hozzájárulása szükséges.
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5.3.

A Bank az SMS üzeneteket a +36-70-706-0690 vagy +36-30-3444-333 telefonszámról küldi,
mely telefonszám igazolja az üzenet Banktól való származását.

6. JELSZÓVAL TÖRTÉNŐ AZONOSÍTÁSI MÓD, TOKEN, CIB MOBILTOKEN, WITHKEY TOKEN,
EASY TOKEN, CIB HARD TOKEN BEÁLLÍTÁS (STÁTUSZ) MÓDOSÍTÁSA
Az Üzletfél vagy a Felhasználó a beállítás (státusz) módosítása iránti kérelmet, az egyes
beállítás módosításoknál meghatározottak szerint nyújthatja be az alábbiakban meghatározott
módokon:
a) írásban személyesen a bankfiókban
b) írásban meghatalmazott útján a bankfiókban; A meghatalmazó a meghatalmazását Bank által
meghatározott meghatalmazási formanyomtatványon teheti meg.
c) CIB24-en keresztül, mely azt jelenti, hogy az Üzletfél Telefonos Azonosító Kóddal történő
azonosítást követően teheti meg a kérelmét;
d) írásban postai úton; Az írásban postai úton történő kérelem esetén a Bank, a Bank által
meghatározott formanyomtatványon történő kérelmeket fogadja el.
Az Üzletfél vagy
Felhasználó köteles az írásban postai úton benyújtott kérelmét megerősíteni. A Bank a
kérelem beérkezésének napján az Üzletfelet a Bank rendszerében szereplő telefonszámon
értesíti arról, hogy az írásban beérkezett kérelmét köteles a megerősíteni. Ha az Üzletfél által
írásban benyújtott kérelem és a telefonos megerősítés nem egyezik meg, illetve ha a Bank a
kérelem beérkezésének napján nem éri el az Üzletfelet az Üzletfél által megadott
telefonszámon, a Bank a kérelmet nem teljesíti, és kizárja a felelősségét az Üzletfelet ezen
ok miatt ért károk megtérítéséért.
6.1.

Tiltás
5.1.1.

Nem a Bank által kezdeményezett Tiltás

5.1.1.1. Az Üzletfél vagy a Felhasználó köteles minden esetben a Bank részére a CIB24-en
keresztül Telefonos Azonosító Kóddal történő azonosítás nélkül haladéktalanul
bejelenteni és egyidejűleg az Elektronikus Szolgáltatás hozzáférésének, vagy a
Jelszógeneráló eszköz tiltását kérni az alábbi esetekben:
5.1.1.2. ha a Felhasználó vagy az Üzletfél észleli, hogy az azonosításra vonatkozó adatokat
(Felhasználói azonosító, jelszó, aláírási kód, Token PIN kód), illetve a Jelszógeneráló
eszközt vagy a CIB mobilToken / WithKEY token esetén a mobil eszközt ellopták,
elvesztette, kikerültek a birtokából, vagy
5.1.1.3. ha Felhasználó vagy az Üzletfél észleli, hogy az azonosításra vonatkozó adatok
(Felhasználói azonosító, jelszó, aláírási kód, Token PIN kód), illetve a Jelszógeneráló
eszköz vagy a CIB mobilToken / WithKEY token esetén a mobil eszköz más
illetéktelen személy tudomására/birtokába jutottak vagy juthattak, illetve
5.1.1.4. ha biztonsági okból szükséges a tiltás vagy ha az azonosításra vonatkozó adatainak
(Felhasználói azonosító, jelszó, aláírási kód, Token PIN kód), és/vagy a
Jelszógeneráló eszköz biztonsága érdekében szükséges vagy
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5.1.1.5. ha a Felhasználó az azonosításra vonatkozó adatokkal (Felhasználói azonosító,
jelszó, aláírási kód, Token PIN kód), illetve a Jelszógeneráló eszközzel visszaélést,
jogosulatlan vagy jóvá nem hagyott vagy csalárd módon történő használatot észlel
vagy erre vonatkozó gyanú esetén vagy
5.1.1.6. az Üzletfél vagy Felhasználó tudomása nélküli tranzakciót kezdeményeztek vagy
5.1.1.7. a bankszámla kivonaton jogosulatlan művelet(ek) szerepel(nek) vagy
5.1.1.8. ha a Felhasználó elfelejtette az azonosításra vonatkozó adatait.
5.1.1.9. A letiltás a felhasználói azonosító vagy a Jelszógeneráló eszköz sorszámának
megadásával történhet.
5.1.1.10. A Bank felel az azonosításra vonatkozó adatokkal / Jelszógeneráló eszközzel
kezdeményezett fizetési művelet végrehajtásának elmulasztásáért, valamint hibás
végrehajtásáért kivéve, ha a műveletet a Bank által nem engedélyezett eszköznél
vagy berendezésnél kezdeményezték..
5.1.1.11. A Tiltás minden Elektronikus Szolgáltatásra automatikusan vonatkozik, függetlenül
attól, hogy a letiltás melyik Elektronikus Szolgáltatás esetében történt.
5.1.1.12.
5.1.2.

Jelszógeneráló eszköz tiltása nem vonható vissza.

Bank által kezdeményezett Tiltás

5.1.2.1. A Bank jogosult a Felhasználó azonosításra vonatkozó adatait (Felhasználói
azonosító, jelszó, Aláírási kódszó, Token PIN kód), és/vagy a Jelszógeneráló eszközt
tiltani:
5.1.2.1.1.

amennyiben a Felhasználó az azonosításra vonatkozó adatokkal
(Felhasználói azonosító, jelszó, Aláírási kódszó, Token PIN kód), illetve a
Jelszógeneráló eszközzel visszaélést, jogosulatlan vagy csalárd módon
történő használatot észlel vagy erre vonatkozó gyanú esetén vagy

5.1.2.1.2.

az Üzletfél vagy a
kezdeményeztek vagy

5.1.2.1.3.

a bankszámla kivonaton jogosulatlan művelet(ek) szerepel(nek) vagy

5.1.2.1.4.

egyéb biztonsági okból vagy

5.1.2.1.5.

az azonosításra vonatkozó adatok (Felhasználói azonosító, jelszó,
aláírási kód, Token PIN kód), és/vagy a Jelszógeneráló eszköz
biztonsága érdekében vagy

5.1.2.1.6.

a Felhasználó súlyos szerződésszegése estén.

Felhasználó

tudomása

nélküli

tranzakciót

A felhasználói jogosultság tiltása minden Elektronikus Szolgáltatásra automatikusan
vonatkozik, függetlenül attól, hogy a letiltás melyik Elektronikus Szolgáltatás esetében
történt.

- 346 -

5.1.2.2. A Bank a jelen pontban meghatározott letiltással egy időben megtagadja az fizetési
műveletek vagy a Felhasználó rendelkezésének teljesítését vagy kezdeményezi az fizetési
műveletek visszahívását vagy a Bank módosított eljárásrend szerint teljesíti az Üzletfél
fizetési művelet (különösen, de nem kizárólagosan késedelmes teljesítéssel, késedelmes
teljesítésnek megfelelő árfolyammal), ha a Bank megítélése szerint nem megállapítható, hogy
a fizetési művelet összhangban áll a Banknak az Üzletfélről a jogszabályok alapján
rendelkezésre álló adataival, információival.
5.1.2.3. A Bank köteles az Üzletfelet a tiltásról és az fizetési művelet teljesítésének megtagadásáról
haladéktalanul értesíteni. A Bank elsődlegesen telefonon köteles az Üzletfelet értesíteni. A
Bank jogosult a telefonos értesítésben, amennyiben az Üzletfél a tiltás okát nem erősíti meg,
a felhasználói jogosultságot engedélyezni. Amennyiben a Bank háromszor sikertelenül
próbálta meg az Üzletfelet elérni telefonon a tiltást követő 1 napon belül, akkor a tiltást követő
Banki napon az Üzletfelet postai úton küldött levélben köteles értesíteni a tiltásról.
5.1.2.4. A Bank általi tiltást követően a Bank a Felhasználó részére a Felhasználó vagy az Üzletfél
kérésére
- CIB Hard Token esetén új CIB Hard Tokent ad
- CIB mobilToken / WithKEY token esetén az eszköz újraregisztrálásához új regisztrációs kódot
küld,
6.2.

Felhasználói azonosító közlése
Felhasználói azonosító elfelejtése esetén a Felhasználói azonosító közlése vagy a
Felhasználói melléklet másolati példánya kérhető írásban személyesen a bankfiókban vagy
CIB24-en keresztül Telefonos Azonosító Kóddal történő azonosítást követően.
A Felhasználó csak saját Felhasználói azonosító közlését és csak az általa aláírt Felhasználó
melléklet másolati példányát kérheti.
Az önálló rendelkezési joggal rendelkező számlatulajdonos Üzletfél a saját és a Felhasználó
elfelejtett Felhasználói azonosítójának és Felhasználói melléklet másolatának kiadását is
kérheti.

6.3.

Felhasználói jogosultság aktiválása
Többszöri hibás jelszó vagy Aláírási kódszó megadása esetén a rendszer automatikusan
megtiltja a hozzáférést. Ha a Felhasználó véletlenül adta meg többször hibásan jelszavát
és/vagy Aláírási kódszavát és egyértelműen kizárható, hogy a felhasználói azonosító adatok
illetéktelen személy tudomására jutott, a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy írásban
személyesen a bankfiókban, vagy CIB24-en keresztül Telefonos Azonosító Kód azonosítása
után kérje felhasználói jogosultsága aktiválását, azaz az Elektronikus Szolgáltatás
rendszeréhez történő hozzáférésének visszaállítását a korábbi hozzáféréssel megegyező
feltétek mellett.
Engedélyezést követően változatlan azonosítással vehető igénybe minden, a Felhasználó
által használt Elektronikus Szolgáltatás.
Önállóan rendelkező számlatulajdonos CIB24-en TAK kódos azonosítást követően kérheti a
Felhasználó nevében a felhasználói jogosultság aktiválását. A Bank nem teljesíti az önállóan
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rendelkező számlatulajdonos előbbiekben meghatározott kérelmét, amennyiben a
Felhasználó más Üzletfél vonatkozásában is rendelkezik Elektronikus Szolgáltatással.
7. TOKEN BEÁLLATÁS (STÁTUSZ) MÓDOSÍTÁSA

7.1.

Token PIN kód blokkolása és feloldása
Háromszori hibás Token PIN kód megadását követően a Token eszköz automatikusan blokkolásra
kerül, alkalmatlanná téve önmagát a további felhasználásra. A blokkolás feloldását a Felhasználó
írásban személyesen a bankfiókban vagy CIB24-en keresztül Telefonos Azonosító Kóddal történő
azonosítást követően kérheti.
A Token PIN kód blokkolás feloldását követően a Token eszköz újra használható jelszó
generálásra.
Önállóan rendelkező számlatulajdonos CIB24-en TAK kódos azonosítást követően kérhet a
Felhasználó nevében a Token PIN kód blokkolásának feloldását. A Bank nem teljesíti az önállóan
rendelkező számlatulajdonos előbbiekben meghatározott kérelmét, amennyiben a Felhasználó
más Üzletfél vonatkozásában is rendelkezik Elektronikus Szolgáltatással.

7.2.

Időszinkron elcsúszás és újraszinkronizálás
A Token időszinkronizációs elv alapján működik. Abban az esetben, ha a Token idősebb (több
éves) és/vagy a Felhasználó régen használta a Tokent, akkor elcsúszhat ez a szinkron, azaz
előfordulhat, hogy időeltolódás keletkezik a token eszköz és token szerver órája között, ezért a
generált jelszót téves jelszóként érzékeli az Elektronikus Szolgáltatási rendszer és megtiltja a
belépést. Az újraszinkronizálást a Felhasználó írásban személyesen a bankfiókban CIB24-en
keresztül Telefonos Azonosító Kóddal történő azonosítást követően kérheti.

7.3.

Token felfüggesztése
A Felhasználó kérheti a Token felfüggesztését, amennyiben a Token használatát átmenti időre
kívánja korlátozni (pl. nem találja a Tokent, de még megtalálhatja). A Felhasználó a Token
felfüggesztését írásban személyesen a bankfiókban vagy CIB24-en keresztül Telefonos Azonosító
Kóddal történő azonosítást követően vagy írásban postai úton kérheti.
A felfüggesztést követően a Felhasználó által használt Elektronikus Szolgáltatásba való belépés
adott Tokennel nem lehetséges.
A Felhasználó kérheti a Token felfüggesztés feloldását, ha az az ok, ami miatt átmenti időre
korlátozni kívánta a Token használatát, megszűnt.
A Token felfüggesztés feloldására egyebekben a Token felfüggesztésére vonatkozó szabályok az
irányadók.
Önállóan rendelkező számlatulajdonos CIB 24-en TAK-kal történő azonosítást követően kérhet a
Felhasználó nevében a Token felfüggesztésének feloldását. A Bank nem teljesíti az önállóan
rendelkező számlatulajdonos előbbiekben meghatározott kérelmét, amennyiben a Felhasználó
más Üzletfél vonatkozásában is rendelkezik Elektronikus Szolgáltatással.

7.4.

Token felfüggesztésének feloldása
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Többszöri hibás Token által generált jelszó, vagy Felhasználói azonosító megadása esetén a
rendszer automatikusan felfüggeszti a hozzáférést. Ha a Felhasználó véletlenül adta meg
többször hibásan a Token által generált jelszót és/vagy a Felhasználói azonosítót, és
egyértelműen kizárható, hogy a felhasználói azonosító adatok illetéktelen személy tudomására
jutottak a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy kérje a Token felfüggesztésének feloldását.
A kérelem írásban személyesen a bankfiókban vagy CIB24-en keresztül, Telefonos Azonosító Kód
azonosítás után vagy írásban postai úton nyújtható be.
A felfüggesztés feloldását követően változatlan azonosítással vehető igénybe minden, a
Felhasználó által használt Elektronikus Szolgáltatás.
Önállóan rendelkező számlatulajdonos CIB 24-en TAK kódos azonosítást követően kérhet a
Felhasználó nevében a Token felfüggesztésének feloldását. A Bank nem teljesíti az önállóan
rendelkező számlatulajdonos előbbiekben meghatározott kérelmét, amennyiben a Felhasználó
más Üzletfél vonatkozásában is rendelkezik Elektronikus Szolgáltatással.
7.5.

Tiltás – Visszaadás miatt
A Felhasználó írásban személyesen a bankfiókban a Token egyidejű visszaadásával kérheti
annak tiltását, abban az esetben, ha a továbbiakban lemond a Token használatáról, illetve ha az
eszköz használhatatlanná vált a Felhasználónak nem felróható okból (pl. lejárt az élettartama,
vagy meghibásodott).

7.6.

Tiltás - Visszaadás- eszköz megrongálódott vagy elveszett
A Felhasználó írásban személyesen a bankfiókban kérheti a Token tiltását, ha az műszakilag
használhatatlanná vagy megbízhatatlanná vált, mely nem felróható a Felhasználónak.
A Felhasználó írásban személyesen bankfiókban kérheti a Token tiltását, ha az műszakilag
használhatatlanná vagy megbízhatatlanná vált vagy ha a Token elveszett és ezen események
felróhatóak a Felhasználónak, mely esetben a Bank jogosult az Üzletfélnek a mindenkori hatályos
Kondíciós Listában meghatározott díjat felszámolni.

8. EASY TOKENCIB HARD TOKEN BEÁLLÍTÁS (STÁTUSZ) MÓDOSÍTÁSA

8.1.

Időszinkron elcsúszás és újraszinkronizálás
Az Easy Token/CIB Hard Token az időszinkronizáció elve alapján működik. Abban az esetben, ha
az Easy Token/CIB Hard Token idősebb (több éves) és a Felhasználó régen használta az Easy
Tokent/CIB Hard Tokent akkor elcsúszhat ez a szinkron, azaz előfordulhat, hogy időeltolódás
keletkezik a token eszköz és token szerver órája között, ezért a generált jelszót téves jelszóként
érzékeli az Elektronikus Szolgáltatás rendszere és megtiltja a belépést. Az újraszinkronizálást a
Felhasználó írásban személyesen a bankfiókban vagy CIB24-en keresztül, Telefonos Azonosító
Kóddal történő azonosítást követően vagy írásban postai úton.

8.2.

Easy Token/CIB Hard Token felfüggesztése
A Felhasználó kérheti az Easy Token/CIB Hard Token felfüggesztését, amennyiben az Easy
Token/CIB Hard Token használatát átmenti időre kívánja korlátozni (pl. nem találja a tokent, de
még megtalálhatja). A Felhasználó az Easy Token/CIB Hard Token felfüggesztését írásban
személyesen a bankfiókban vagy CIB24-en keresztül, Telefonos Azonosító Kóddal történő
azonosítást követően vagy írásban postai úton kérheti.
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A felfüggesztést követően a Felhasználó által használt Elektronikus Szolgáltatás nem vehető
igénybe.
Az Easy Token/CIB Hard Token felfüggesztésére irányuló kérelem Bank általi teljesítését
követően sem változik a Felhasználó Felhasználói azonosítója és a belépéshez szükséges általa
megadott jelszó.
Az Easy Token/CIB Hard Token felfüggesztés feloldására egyebekben az Easy Token/CIB Hard
Token felfüggesztésére vonatkozó szabályok az irányadók.
Önállóan rendelkező számlatulajdonos CIB24-en TAK kódos azonosítást követően kérhet a
Felhasználó nevében a Easy Token/CIB Hard Token felfüggesztésének feloldását. A Bank nem
teljesíti az önállóan rendelkező számlatulajdonos előbbiekben meghatározott kérelmét,
amennyiben a Felhasználó más Üzletfél vonatkozásában is rendelkezik Elektronikus
Szolgáltatással.
8.3.

Easy Token/CIB Hard Token felfüggesztés feloldása
Többszöri hibás Easy Token/CIB Hard Token által generált jelszó, vagy Felhasználói azonosító
megadása esetén a rendszer automatikusan felfüggeszti a hozzáférést. Ha a Felhasználó
véletlenül adta meg többször hibásan az Easy Token/CIB Hard Token által generált jelszót
és/vagy a Felhasználói azonosítót, és egyértelműen kizárható, hogy a felhasználói azonosító
adatok illetéktelen személy tudomására jutottak a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy
írásban személyesen a bankfiókban vagy CIB24-en keresztül, Telefonos Azonosító Kód
azonosítása után vagy írásban postai úton kérje az Easy Token/CIB Hard Token
felfüggesztésének feloldását.
A felfüggesztés feloldását követően változatlan azonosítással vehető igénybe minden, a
Felhasználó által használt Elektronikus Szolgáltatás.
Önállóan rendelkező számlatulajdonos CIB24-en TAK kódos azonosítást követően kérhet a
Felhasználó nevében az Easy Token/CIB Hard Token felfüggesztésének feloldását. A Bank nem
teljesíti az önállóan rendelkező számlatulajdonos előbbiekben meghatározott kérelmét,
amennyiben a Felhasználó más Üzletfél vonatkozásában is rendelkezik Elektronikus
Szolgáltatással.

8.4.

CIB Hard Token cseréje, pótlása
Amennyiben a CIB Hard Token műszakilag használhatatlanná vagy megbízhatatlanná vált, mely
nem felróható a Felhasználónak a Felhasználó a CIB Hard Token cseréjét kérheti.
Amennyiben a CIB Hard Token műszakilag használhatatlanná vagy megbízhatatlanná vált, mely
felróható a Felhasználónak vagy a Felhasználó a CIB Hard Token elvesztette a Felhasználó a
CIB Hard Token pótlását kérheti, mely esetben a Bank jogosult az Üzletfélnek a mindenkori
hatályos Kondíciós Listában meghatározott díjat felszámolni a pótlásra.
A nem díjköteles pótlásra vonatkozó kérelmet a Felhasználó vagy Üzletfél, a díjköteles pótlásra
vonatkozó kérelmet a Felhasználó és Üzletfél együtt nyújthatja be.
A CIB Hard Token cseréjére vonatkozó kérelem benyújtható írásban személyesen vagy
meghatalmazott útján a bankfiókban.
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A CIB Hard Token pótlására vonatkozó kérelem benyújtható írásban személyesen a bankfiókban.
Új CIB Hard Token átadása esetén, amennyiben a Felhasználó több Üzletfél nevében is
használja az Elektronikus Szolgáltatást, a Felhasználó kötelessége a többi Üzletfél értesítése a
Token sorszám megváltozásáról.
8.5.

Tiltás – Visszaadás miatt
A Felhasználó írásban személyesen vagy meghatalmazott útján a bankfiókban az Easy
Token/CIB Hard Token egyidejű visszaadásával kérheti annak tiltását, abban az esetben ha a
továbbiakban lemond az Easy Token/CIB Hard Token használatáról, illetve ha az eszköz
használhatatlanná vált a Felhasználónak nem felróható okból (pl. lejárt az élettartama, vagy
meghibásodott).

8.6.

Tiltás - Visszaadás- eszköz megrongálódott vagy elveszett
A Felhasználó írásban személyesen vagy meghatalmazott útján a bankfiókban kérheti az Easy
Token/CIB Hard Token tiltását, ha az műszakilag használhatatlanná vagy megbízhatatlanná vált,
mely nem felróható a Felhasználónak.
A Felhasználó írásban bankfiókban kérheti az Easy Token/CIB Hard Token tiltását, ha az
műszakilag használhatatlanná vagy megbízhatatlanná vált vagy ha az Easy Token/CIB Hard
Token elveszett és ezen események felróhatóak a Felhasználónak, mely esetben a Bank jogosult
az Üzletfélnek a mindenkori hatályos Kondíciós Listában meghatározott díjat felszámolni.

8.7.

Új belépési jelszó kérése
A Felhasználó amennyiben a belépéshez szükséges első jelszót nem tudja megadni, vagy az
Easy Token használata során többszöri hibás jelszót, vagy az Easy Token által generált jelszót
vagy felhasználói azonosítót adott meg és ezért a Bank blokkolta a hozzáférését a Felhasználó
kérheti, hogy a Bank Felhasználó által megadott mobiltelefonszámra küldött SMS útján a
belépéshez szükséges új jelszót küldjön. A Felhasználó erre irányuló kérelmét írásban
személyesen a bankfiókban vagy CIB24-en keresztül Telefonos Azonosító Kóddal történő
azonosítást követően vagy írásban postai úton nyújthatja be a Bank részére.
A Felhasználó köteles az újonnan kapott jelszavát az első bejelentkezéskor módosítani.
Önállóan rendelkező számlatulajdonos CIB 24-en TAK kódos azonosítást követően kérheti a
Felhasználó nevében az új belépési jelszót. A Bank nem teljesíti az önállóan rendelkező
számlatulajdonos előbbiekben meghatározott kérelmét, amennyiben a Felhasználó más Üzletfél
vonatkozásában is rendelkezik Elektronikus Szolgáltatással.
Token/Easy Token pótlását 2019. szeptember 14. napját követően a Felhasználó nem kérheti.
Amennyiben a Token/Easy Token a Felhasználónak nem felróható okból műszakilag
használhatatlanná vagy megbízhatatlanná vált, a Felhasználó CIB Hard Token vagy CIB
mobilalkalmazás WithKEY token azonosítási módja közül választhat.

7.8 CIB Hard Token újraaktiválása
Amennyiben a Felhasználó a CIB Hard Token használata során többszöri hibás jelszót, vagy CIB
Hard Token által generált jelszót vagy Felhasználó-azonosítót adott meg és ezért a Bank
blokkolta a hozzáférését, a Felhasználó kérheti a Banktól a CIB Hard Token újraaktiválását. A
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Felhasználó erre irányuló kérelmét írásban (Bank által az Üzletfél rendelkezésére bocsátott
formanyomtatvány útján személyesen Bankfiókban, postai úton vagy telefax-on a
számlavezető Bankfióknak a Bank honlapján feltüntetett fax-számára küldve) vagy CIB24-en
keresztül Telefonos Azonosító Kóddal történő azonosítást követően nyújthatja be a Bank
részére. A Felhasználó köteles az újraaktiválás után új Belépési Jelszót megadni. Önállóan
rendelkező cégjegyző CIB24-en TAK kódos azonosítást követően kérheti a Felhasználó nevében
a CIB Hard Token újraaktiválását. A Bank nem teljesíti ezen kérelmét, amennyiben a
Felhasználó más Üzletfél vonatkozásában is rendelkezik Elektronikus Szolgáltatással.

9.

9.1.

CIB MOBILTOKEN, WITHKEY TOKEN BEÁLLÍTÁS (STÁTUSZ) MÓDOSÍTÁSA

CIB mobilToken/ WithKEY token felfüggesztése
A Felhasználó kérheti a CIB mobilToken/WithKEY token felfüggesztését, amennyiben a CIB
mobilToken/WithKEY token használatát átmeneti időre kívánja korlátozni (pl. nem találja a
Tokent, telefont, de még megtalálhatja). A Felhasználó a CIB mobilToken/WithKEY token
felfüggesztését írásban személyesen a bankfiókban vagy CIB24-en keresztül, Telefonos
Azonosító Kóddal történő azonosítást követően vagy írásban postai úton kérheti.
A felfüggesztést követően a Felhasználó által használt Elektronikus Szolgáltatás nem vehető
igénybe.
A Felhasználó kérheti a CIB mobilToken/WithKEY token felfüggesztés feloldását, ha az az ok,
ami miatt átmenti időre korlátozni kívánta a CIB mobilToken/WithKEY token használatát,
megszűnt. A CIB mobilToken/WithKEY token felfüggesztés feloldására egyebekben a CIB
mobilToken/WithKEY token felfüggesztésére vonatkozó szabályok az irányadók.
A CIB mobilToken/WithKEY token felfüggesztés feloldására irányuló kérelem Bank általi
teljesítését követően a Bank által nem kerül új aktiváló kód kiküldésre.
Önállóan rendelkező számlatulajdonos CIB24-en TAK kódos azonosítást követően kérhet a
Felhasználó nevében a Token felfüggesztésének feloldását. A Bank nem teljesíti az önállóan
rendelkező számlatulajdonos előbbiekben meghatározott kérelmét, amennyiben a Felhasználó
más Üzletfél vonatkozásában is rendelkezik Elektronikus Szolgáltatással.

9.2.

CIB mobilToken, WithKEY token felfüggesztés feloldása
Többszöri hibás CIB mobilToken/WithKEY token által generált jelszó, vagy Felhasználói
azonosító megadása esetén a rendszer automatikusan felfüggeszti a hozzáférést. Ha a
Felhasználó véletlenül adta meg többször hibásan a CIB Bank mobilalkalmazásba történő
bejelentkezéshez használt PIN kódot, CIB mobilToken által generált jelszót és/vagy a
Felhasználói azonosítót, és egyértelműen kizárható, hogy a felhasználói azonosító adatok
illetéktelen személy tudomására jutottak a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy írásban
személyesen a bankfiókban vagy CIB24-en keresztül, Telefonos Azonosító Kód azonosítása
után vagy írásban postai úton kérje a CIB mobilToken/WithKEY token felfüggesztésének
feloldását.
A felfüggesztés feloldását követően változatlan azonosítással vehető igénybe minden, a
Felhasználó által használt Elektronikus Szolgáltatás.
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Önállóan rendelkező számlatulajdonos CIB 24-en TAK kódos azonosítást követően kérhet a
Felhasználó nevében a Token felfüggesztésének feloldását. A Bank nem teljesíti az önállóan
rendelkező számlatulajdonos előbbiekben meghatározott kérelmét, amennyiben a Felhasználó
más Üzletfél vonatkozásában is rendelkezik Elektronikus Szolgáltatással.
9.3.

Újraregisztráció
A Felhasználó új Regisztrációs Kód SMS-ben történő küldését kérheti (újraregisztráció) az általa
meghatározott mobiltelefonszámra az alábbiak szerint:
•CIB24-en keresztül Telefonos Azonosító Kóddal történő azonosítást követően,
•Írásban, postai úton,
•Bankfiókban személyesen, írásban, valamint CIB Internet Bankon keresztül. Ezen
esetekben a kód első fele QR kód illetve numerikus formában, a második fele
SMS-ben kerül kiküldésre
Újraregisztrációra abban az esetben kerül sor, ha a Felhasználó többszöri hibás token által
generált kódot/CIB Bank mobilalkalmazásba történő bejelentkezéshez használt PIN kódot adott
meg, és a Bank blokkolta a hozzáférését, vagy elfelejtette a mobilTokenhez tartozó PIN
kódját/CIB Bank Mobilalkalmazásba történő bejelentkezéshez használt PIN kódját, vagy a CIB
mobilTokent új mobil eszközön kívánja használni.
Ha a felhasználó az újraregisztrációt CIB Internet Bankon keresztül kéri, az újraregisztrációhoz
szükség van a korábbi mobileszközre és a korábban regisztrált CIB mobilToken / CIB Bank
mobilalkalmazásra - WithKEY token alkalmazásra, tekintettel arra, hogy a korábbi mobil eszközön
lévő alkalmazás generálja azt a jelszót, ami az újraregisztráció jóváhagyásához szükséges.
Az újraregisztrációt követően a mobilToken/WithKEY token újra használható az Elektronikus
Szolgáltatásokhoz.
Amennyiben a Felhasználó az újraregisztrációt új mobil eszközön történő használat miatt kérte,
az új eszközön elvégzett mobilToken/ CIB Bank mobilalkalmazás és WithKEY token regisztrációt
követően a régi mobil eszközön lévő mobilToken automatikusan tiltásra kerül.
Önállóan rendelkező számlatulajdonos CIB 24-en TAK kódos azonosítást követően kérhet a
Felhasználó nevében a Token felfüggesztésének feloldását. A Bank nem teljesíti az önállóan
rendelkező számlatulajdonos előbbiekben meghatározott kérelmét, amennyiben a Felhasználó
más Üzletfél vonatkozásában is rendelkezik Elektronikus Szolgáltatással.

10. FELHASZNÁLÓK JOGOSULTSÁGA

10.1.

A szolgáltatási csomagokat és a szolgáltatási csomagokba tartozó, a Felhasználó által elérhető
szolgáltatások részletes felsorolását a vonatkozó Felhasználói Kézikönyv szolgáltatási csomag
melléklete tartalmazza. Elektronikus Szolgáltatásokhoz rendelt Bankszámla vonatkozásában
kizárólag azonos szolgáltatási csomag vehető igénybe.

10.2.

Az Üzletfél elektronikus aláírásával a CIB Internet Bankon, CIB Bank mobilalkalmazáson, CIB
Bank Online-on keresztül igényelhet egyes, korábban igénybe nem vett Szolgáltatásokat vagy
igényelheti ezek módosítását. Az igénylés Bank általi elfogadása (visszaigazolása) a Szerződés
létrejöttét vagy az eredeti Szerződés módosítását jelenti.
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10.3.

Az Elektronikus Szolgáltatás az Üzletfél – választása (igénylése) szerint megjelölt – egy vagy
több Bankszámlájára terjedhet ki az adott Felhasználó vonatkozásában. 2013. május 10.
napját megelőzően létrejött Szerződések esetén az Üzletfélnek lehetősége van arra, hogy
Elektronikus Szolgáltatásonként eltérő számlakört jelöljön meg, egyébként Elektronikus
Szolgáltatásonként ugyanazon számlakör jelölhető meg.

10.4.

Az Üzletfél az Elektronikus Szolgáltatásra vonatkozó Szerződésben az általa meghatározott
Felhasználók részére felhatalmazást ad, hogy a Felhasználó mely szolgáltatási csomag szerinti
pénzügyi, befektetési (értékpapír) és kiegészítő szolgáltatásokat vehet igénybe. A
Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a pénzforgalmi és egyéb
szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó Szerződés (Keretszerződés) rendelkezései
irányadóak.

10.5.

Az Üzletfél Felhasználóként rendelkezhet átutalási limitről forintban és a Bankszámla
devizanemében, amely egy adott Bankszámláról indított eseti-, Értéknapos, rendszeres Forint
Átutalásokra, Átvezetésekre és Deviza Átutalásokra vonatkozik. Deviza Átutalás esetén
forintban meghatározott limitnél a Bank benyújtás napján érvényes deviza középárfolyamán
történik az átszámítás. 2013. augusztus 8-tól az Elektronikus Szolgáltatásra vonatkozó
Szerződésben ilyen rendelkezés nem adható.

10.6.

A Bank fenntartja magának a jogot az egyes Elektronikus Szolgáltatásokhoz tartozó
szolgáltatási kör módosítására. Az Üzletfél a szolgáltatások köréről, az igénybevétel módjáról
és a technikai feltételekről részleteiben a vonatkozó Felhasználói Kézikönyvben tájékozódhat.

10.7.

CIB Bank mobilalkalmazás, CIB Bank Online esetében, ha a Felhasználók számla feletti
rendelkezési joga együttes, Aláírást igénylő műveleteket nem adhatnak meg.

11. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

11.1.

Üzletfél által kezdeményezett Szerződésmódosítás
11.1.1. Az Üzletfél jogosult az Elektronikus Szolgáltatásra vonatkozó szerződés alábbiakban
meghatározott tárgyú módosítását kezdeményezni a bankfiókban:
-

CIB Bank Mobilalkalmazás, CIB Bank Online beállítása/visszavonása meglévő
CIB Internet Bank szolgáltatás mellett. A CIB Bank Mobilalkalmazás beállítása
együtt jár az azonosítás módjának WithKEY tokenre történő módosításával;

-

a kiterjesztés vagy visszavonás befektetési szolgáltatási keretszerződésre, CIB
Lízing Csoport valamely tagjával kötött kölcsön és/vagy lízingszerződésre;

-

új Felhasználónak Elektronikus Szolgáltatás igénylése;

-

Felhasználó használati jogának megszűntetése,

-

az Elektronikus Szolgáltatásba bevont számlák körének módosítása;
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-

szolgáltatási csomag módosítása;

-

áttérés más típusú Jelszógeneráló eszközre mely meghatalmazott útján is
megtehető ;

-

Biztonsági SMS telefonszám módosítása, törlése;

-

Felhasználói azonosító cseréje meglévő vagy új felhasználó azonosítóra;

-

Aláírási kódszó módosítása, törlése;

-

Jelszóval történő azonosítási mód módosítása Jelszógeneráló eszközzel történő
azonosítási módra, mely meghatalmazott útján is megtehető

-

áttérés valamelyik Tokennel vagy Easy Tokennel/CIB Hard Tokennel történő
azonosítási módról Jelszóval történő azonosítási módra, ha a szolgáltatási
csomag is változik rögzítői, vagy lekérdezői szolgáltatási csomagra;

-

másik Üzletféllel kötött Elektronikus Szolgáltatási szerződésben meghatározott
felhasználói azonosító hozzárendelése Felhasználóhoz

-

Elektronikus Szolgáltatási szerződés megszüntetése.

11.1.2. Az Üzletfél jogosult az Elektronikus Szolgáltatásra vonatkozó szerződés alábbiakban
meghatározott tárgyú módosítását kezdeményezni CIB24-en keresztül, Telefonos
Azonosító Kóddal történő azonosítást követően, ha a Bankszámla és Elszámolási
Számla felett önállóan rendelkező Üzletfél.
-

A CIB Bank Mobilalkalmazás, CIB Bank Online beállítása/visszavonása meglévő
CIB Internet Bank szolgáltatás mellett, ha nem szükséges Jelszógeneráló eszköz
Bank részére történő visszaadása; A CIB Bank Mobilalkalmazás beállítása együtt
jár az azonosítás módjának WithKEY tokenre történő módosításával;

-

kiterjesztés vagy visszavonás befektetési szolgáltatási keretszerződésre, CIB
Lízing Csoport valamely tagjával kötött kölcsön és/vagy lízing szerződésre;

-

új felhasználónak Elektronikus Szolgáltatás igénylése, mely szerződésmódosítás
feltétele, hogy a Bank rendszereiben az újonnan felvenni kívánt Felhasználó már
felhasználó legyen.

-

Felhasználó használati jogának megszűntetése, ha a Jelszógeneráló eszköz a
Szerződésmódosítást megelőzően leadásra vagy tiltásra került vagy ha olyan
azonosítási móddal rendelkezik a Felhasználó, hogy nem szükséges
Jelszógeneráló eszköz Bank részére történő visszaadása;

-

az Elektronikus Szolgáltatásba bevont számlák körének módosítása;

-

szolgáltatási csomag módosítása;

-

Jelszóval történő azonosítási mód módosítása WithKEY tokennel történő
Jelszógeneráló eszközzel történő azonosítási módra,
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-

áttérés
WithKEY tokennel történő azonosítási módra.. Biztonsági SMS
telefonszám módosítása, törlése;

-

CIB mobilToken esetében Felhasználói azonosító cseréje meglévő felhasználó
azonosítóra ;

-

Aláírási kódszó módosítása, törlése;

-

áttérés valamelyik jelszógeneráló eszközzel történő azonosítási módról Jelszóval
történő azonosítási módra, ha a szolgáltatási csomag is változik rögzítői, vagy
lekérdezői szolgáltatási csomagra;

-

másik Üzletféllel kötött Elektronikus Szolgáltatási szerződésben meghatározott
felhasználói azonosító hozzárendelése Felhasználóhoz, ha a Jelszógeneráló
eszköz leadása nem szükséges, mert a Felhasználónál nincs több Jelszógeneráló
eszköz;

-

Elektronikus Szolgáltatási szerződés megszüntetése, ha a Jelszógeneráló eszköz
leadása nem szükséges;

15.1.2 Az adott Számlára vonatkozó szolgáltatási csomag módosítása vagy a számlakör bővítése

minden Elektronikus Szolgáltatásra vonatkozik, függetlenül attól, hogy a módosítást az
Üzletfél mely Elektronikus Szolgáltatás esetén kezdeményezte.
11.2.

Felhasználói melléklet módosítása
A Felhasználói mellékletet a Felhasználó jogosult a Bank- vagy Betétszámlatulajdonos, Főkártyabirtokos vagy a CIB Csoportba tartozó Lízingtársasággal
finanszírozási szerződést kötő Üzletfél hozzájárulása nélkül módosítani. A
Felhasználó által aláírt Felhasználói melléklet Bank általi átvételét - CIB Internet
Bankon, CIB Bank Online-on keresztül történő aláírás esetén az átvétel Bank általi
visszaigazolását - követően a Felhasználó kizárólag az azon rögzített adatokkal és
azonosítási mód igénybe vételével tud belépni az Elektronikus Szolgáltatás
rendszerébe.

11.3.

Bank által kezdeményezett módosítás
11.3.1. Jelszóval történő azonosítási mód módosításának Bank általi kezdeményezése
11.3.2. A Bank az Elektronikus Szolgáltatás biztonságosabbá tétele érdekében 2013. és 2014.
év során több szakaszban kezdeményezte azon Üzletfelek Elektronikus
Szolgáltatására vonatkozó Szerződésének módosítását, akik jelszóval történő
azonosítási módot alkalmaznak és Szerződésük nem kizárólag ún. „Lekérdezői”,
„Rögzítői szolgáltatási csomagra” vonatkozik. Azon Üzletfelek tekintetében, akikkel
2014. május 31-ig nem jött létre a Szerződésmódosítás, az Elektronikus Szolgáltatás a
Korlátozás
szakaszban
meghatározottak
szerint
korlátozásra
kerültCIB
mobilToken/WithKEY token Bankot megillető felhasználási jogosultságának
megváltozása miatti következmények
A Bank a CIB mobilToken/WithKEY token (szoftver) felhasználási jogával rendelkezik,
ennek keretében a szerzői jog jogosultjának engedélye alapján jogosult a CIB
mobilToken/WithKEY token felhasználását az Üzletfél részére biztosítani. Ha a Bank
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CIB mobilTokenre/WithKEY tokenre 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
fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelszógeneráló eszköz tekintetében a
Szerződést egyoldalúan módosítsa, amennyiben az Üzletfél számára a korábbi
jelszógeneráló eszközzel azonos funkcionalitással, díjazással és egyéb feltételekkel
rendelkező jelszógeneráló eszközt ajánl fel az Üzletfél számára.
11.3.3. Korlátozás
11.3.3.1. A jelszóval történő azonosítási mód kötelező módosításának elmaradása
miatti korlátozás alkalmazása során, annak ideje alatt, az Üzletfél által az
alábbi szolgáltatások vehetőek igénybe korlátlanul:
- a Felhasználó bármikor továbbra is beléphet az Elektronikus Szolgáltatás
rendszereibe;
- az Üzletfél a CIB Internet Bank szolgáltatás igénybevételével CIB
mobilTokennel történő azonosítási módra szerződhet át a jelszógeneráló
eszköz nélküli azonosítási módról.
11.3.3.2. A jelszóval történő azonosítási mód kötelező módosításának elmaradása
miatti korlátozás az adott Felhasználó vonatkozásában automatikusan
megszűnik, ha a Bank és az Üzletfél között az adott Felhasználóra
vonatkozóan a jelen fejezetben meghatározott módosítás létrejön.
12. SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSE

12.1.

A fentiekben leírt azonosítást követően az Üzletfél a vonatkozó Felhasználói Kézikönyvben
meghatározott szolgáltatásokat veheti igénybe, mely szolgáltatásokat a Bank a jelen KÜSZben és a vonatkozó Felhasználói Kézikönyvben szabályozottak szerint teljesít.

12.2.

Az Üzletfél tudomásul veszi, hogy a Bank számítógépes rendszere rögzíti az Üzletfél vagy a
Felhasználó által aláírt műveleteket és azok teljesítését. Az Üzletfél elismeri az ellenkező
bizonyításáig a Bank által rögzített adatok valódiságát, továbbá azt, hogy ezek vita vagy
bizonyítás esetén bizonyítékul szolgáljanak A megbízásképernyők formátumának
megváltoztatási jogát a Bank fenntartja.

12.3.

A Felhasználót a Bank a képernyőn megjelenő visszaigazolással értesíti az aláírást igénylő
műveletek rögzítéséről/hitelesítéséről/teljesítéséről vagy visszautasításáról. Amennyiben
valamilyen technikai hiba folytán a visszaigazolás elmarad (perceken belül nem érkezik meg),
és a Bank a rendszerbe történő újrabelépés esetén sem küld az Felhasználó képernyőjére
vagy postaládájába üzenetet, akkor a Bank jogosult az aláírást igénylő műveletet meg nem
adottnak tekinteni. A teljesítés fentiekben leírtak szerinti 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 Felhasználó képernyőjére vagy postaládájába üzenetet,
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akkor a Bank az aláírást igénylő műveletet meg nem adottnak tekinteni. A teljesítés
fentiekben leírtak szerinti elmaradásából származó károkért a Bank nem vállal felelősséget.
12.4.

Elektronikus Szolgáltatás útján a tárgynapi teljesítésre benyújtott fizetési megbízások
Visszavonásának lehetőségéről a Banki Órarend rendelkezik, míg annak esetleges feltételeiről
és módjáról a CIB Internet Bank Felhasználói Kézikönyv rendelkezik.

12.5.

Befektetési (értékpapír) megbízások (tranzakciók) végzése esetén a Bank a teljesítést követő
két Banki Napon belül a megbízást írásba foglalja (visszaigazolja), és megküldi az Üzletfél
részére. Befektetési (értékpapír) Szolgáltatás igénybevétele tekintetében a Bank vonatkozó
Különös Üzletszabályzata alkalmazandó.

12.6.

A Bank a fenti azonosítási módok alkalmazásával megadott fizetési műveleteket Felhasználó
jóváhagyásának tekinti és a Bank a fenti azonosítási módok alkalmazásával az Felhasználó
kézikönyvben meghatározott szolgáltatásra vonatkozó rendelkezést a Bank a Felhasználó
rendelkezéseként teljesíti és a szolgáltatásra vonatkozó szerződés a rendelkezés Bank általi
visszaigazolásával jön létre, módosul vagy szűnik meg. A Bank nem vizsgálja a Felhasználói
azonosító és jelszó használójának használatra vonatkozó jogosultságát, illetve a használat
körülményeit.

13. AZ ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁS RENDSZEREINEK NYITVA TARTÁSA

13.1.

A rendszerek a nap 24 órájában elérhetőek, kivéve napzárási és rendszer-karbantartási időket.
Erről a Bank az Üzletfelet a képernyőn üzenet formájában tájékoztatja.

13.2.

Az esetleges technikai meghibásodások, üzemzavarok esetén a Bank a hiba észlelését követő 1
Banki Napon belül megkezdi a hiba elhárítását.

14. DÍJAK

14.1.

A Biztonsági SMS és a jelszógeneráló eszköz használati díjak terhelése az úgynevezett
költségviselő számlán történik havonta, a hónap végén az LÜSZ Esedékesség szakaszát is
figyelembe véve. A díjterhelés először a Szolgáltatás igénylését követő hónap végén
terhelődik. Azon Üzletfél esetében, akinek több Bankszámlája van, a Bank a költségviselő
Bankszámlát automatikusan kijelöli és erről az Üzletfelet a terhelés Bankszámlakivonaton
történő feltüntetésével értesíti. A Bank a Biztonsági SMS és a jelszógeneráló eszköz használati
díját (fogyasztónak és/vagy egyéni vállalkozónak és/vagy társas vállalkozónak minősülő)
Üzletfelekként külön-külön is terheli, amennyiben a Felhasználó ugyanazzal a Felhasználóazonosítóval több Üzletfél nevében jogosult a rendszert használni, illetve rendelkezni.

15. AZ EGYEDI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

15.1.

Az Elektronikus Szolgáltatásba bevont Bankszámla/számlákra vonatkozó szerződés bármely
módon történő megszüntetése, megszűnése a Egyedi Szerződés részleges, illetve az összes
bevont Bankszámlára vonatkozó szerződés bármely módon történő megszűnése esetén az
Egyedi Szerződés teljes megszűnését jelenti. Az egyes Elektronikus Szolgáltatások
megszüntetését az Üzletfélnek külön-külön jeleznie kell.
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15.2.

Token, Easy Token/CIB Hard Token használat esetén az Üzletfél köteles a rendelkezésére
bocsátott eszközt a Bank részére megfelelő állapotban visszaszolgáltatni. Az Üzletfél azonnali
hatállyal felmondhatja a Szerződést írásban, CIB24-en keresztül, TAK-kal történő azonosítást
követően akkor kérhető felmondás, ha ez nem jár az eszköz visszaszolgáltatásával.

15.3.

Felmondás esetén, annak hatályával a Bank az Elektronikus Szolgáltatáshoz való hozzáférést
megszünteti.

16. AZ
ELEKTRONIKUS
FELFÜGGESZTÉSE

SZOLGÁLTATÁS

MEGVÁLTOZTATÁSA,

KORLÁTOZÁSA,

16.1.

A Bank fenntartja a jogot arra, hogy az Elektronikus Szolgáltatást megváltoztassa, korlátozza
vagy felfüggessze. Az Elektronikus Szolgáltatás megváltoztatása különösen, de nem
kizárólagosan a Szolgáltatás technológiai és felületi megújítása esetén, míg felfüggesztés
különösen, de nem kizárólagosan a technikai problémák, komoly üzemzavarok fellépése
esetén történhet. Ennek megtörténtéről a Bank az Üzletfelet értesíti. A Bank nem felel a
változtatás, vagy felfüggesztés miatt az Üzletfél által elszenvedett kárért.

16.2.

A Bank jogosult az Elektronikus Szolgáltatása biztonsági célú korlátozására (biztonsági
korlátozás) az alábbi esetekben:
16.2.1. ha az Üzletfelek védelme érdekében (i) biztonsági okból szükséges a Banki
rendszer elleni támadás miatt, vagy (ii) az Elektronikus Szolgáltatással
kapcsolatban visszaélés gyanúja merül fel;
16.2.2. ha a Bank megítélése szerint az egyes Üzletfelek azonosításra vonatkozó
adataival (Felhasználó-azonosító, jelszó, Aláírási Kódszó, PIN-kód), illetve a
jelszógeneráló eszközzel történt visszaélés, jogosulatlan vagy csalárd
módon történő használat gyanúja merül fel, amely több, előre pontosan meg
nem határozható Üzletfelet érinthet és az Üzletfelek védelme érdekében a
felfüggesztés vagy korlátozás a Bank megítélése szerint szükséges; vagy
16.2.3. tömeges vagy célzott adathalász támadások vagy ezek gyanúja esetén.

16.3.

A Bank az Elektronikus Szolgáltatás korlátozásának kezdetéről és végéről az Üzletfeleket az
Elektronikus Szolgáltatás útján, a Bankfiókokban és a honlapján történő közzététel útján
egyidejűleg értesíti. A Bank a biztonsági korlátozás idején kizárólag a Felhasználói Kézikönyv
vonatkozó mellékletében felsorolt műveleteket végezheti. A Bank nem felel a biztonsági
korlátozás miatt az Üzletfél által elszenvedett esetleges közvetlen, vagy közvetett kárért.

17. A DÍJNET ELEKTRONIKUS SZÁMLAKEZELÉS SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖN
SZABÁLYOK

17.1.

A CIB Bank Mobilalkalmazással, CIB Bank Online Szerződéssel rendelkező és a Díjnet Zrt.
Elektronikus Számlabemutatási Rendszerébe regisztrált Üzletfélnek lehetősége van a CIB
Bank Mobilalkalmazás, CIB Bank Online Díjnet menüpontban a Díjnet Elektronikus
Számlakezelés Szolgáltatás igénybevételére.

17.2.

A Díjnet Elektronikus Számlakezelés Szolgáltatás igénybevétele
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17.3.

A Díjnet Elektronikus Számlakezelés Szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Bank az
Üzletfél részére forint devizanemű bankszámlát vezessen és az Üzletfél a Díjnet
menüpontban kezdeményezze a Szolgáltatás igénybevételét, és ennek során megadja a
Díjnet regisztrációs azonosítóját, amelyet a Bank automatikusan egyeztet a Díjnet Zrt-vel.
Amennyiben a Díjnet regisztrációs azonosítót a Díjnet Zrt. sikeresen visszaigazolja, akkor a
Bank a Díjnet Elektronikus Számlakezelés Szolgáltatást aktiválja, erről az Üzletfelet
visszaigazoló képernyőn tájékoztatja. Az egyeztetés sikertelensége esetén a Díjnet
Elektronikus Számlakezelés Szolgáltatás aktiválására nem kerül sor, erről az Üzletfelet a Bank
visszaigazoló képernyőn tájékoztatja.

17.4.

Adatkezeléshez történő hozzájárulás

17.5.

Az Üzletfél a Díjnet Elektronikus Számlakezelés Szolgáltatás igénybevételének
kezdeményezésével hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció, illetve a Díjnet Elektronikus
Számlakezelés Szolgáltatás Üzletfél kezdeményezésére történő megszüntetése érdekében az
Üzletfél ügyfélkapcsolat fennállására vonatkozó adatát a Bank a Díjnet Zrt. részére átadja. Az
Üzletfél felhatalmazza a Bankot arra, hogy a Díjnettől érkező, a regisztráció, illetve a Díjnet
Elektronikus Számlakezelés Szolgáltatás Üzletfél kezdeményezésére történő megszüntetése
érdekében átadott adatokat nyilvántartsa, kezelje, tárolja és feldolgozza az LÜSZ-ben
foglaltak szerint.

17.6.

A Díjnet Elektronikus Számlakezelés Szolgáltatás igénybevételének megszűnése
17.6.1. Az Üzletfél bármikor jogosult a Bank felé CIB Bank Mobilalkalmazáson, CIB
Bank Online-on keresztül kezdeményezni a Díjnet Elektronikus
Számlakezelés Szolgáltatás igénybevételének megszüntetését. A Bank a
Díjnet Elektronikus Számlakezelés Szolgáltatás nyújtását abban az esetben
szünteti meg, ha nincs várakozó számlája az Üzletfélnek. Amennyiben van,
erről az Üzletfelet üzenet formájában figyelmezteti, ebben az esetben a
várakozó számla teljesítéséről/kiegyenlítéséről vagy a teljesítés/kiegyenlítés
elutasításáról történő rendelkezésig, ennek hiányában az alábbi (A Díjnet
Elektronikus Számlakezelés Szolgáltatáshoz kapcsolódó határidők)
meghatározott időpontig a Szolgáltatás nem szüntethető meg. A
megszüntetésről a Bank tájékoztatást küld visszaigazoló képernyőn
keresztül. A Szolgáltatás közös megegyezéssel történő megszüntetésének
ezen visszaigazolásáig a Szolgáltatás változatlan feltételekkel igénybe
vehető.
17.6.2. A Díjnet Elektronikus Számlakezelés Szolgáltatás megszüntetésének
Üzletfél általi kezdeményezése és ennek Bank általi visszaigazolása
kizárólag a a Díjnet Elektronikus Számlakezelés Szolgáltatása
igénybevételének megszűnését jelenti, nem jár együtt a Díjnet elektronikus
számlabemutatás szolgáltatás igénybevételének megszűnésével. A Díjnet
Elektronikus Számlakezelés Szolgáltatás igénybevételének megszűnése
esetén az Üzletfél valamennyi CIB Bank mobilalkalmazásban, illetve CIB
Bank Online-ban
lévő, a Díjnet Zrt. Elektronikus Számlabemutatási
Rendszerén keresztül a CIB Bank mobilalkalmazásba, illetve CIB Bank
Online-ba továbbított, szolgáltató által kiállított számla adata törlődik azzal,
hogy a Díjnet Elektronikus Számlakezelés Szolgáltatás keretében a
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megszüntetés kezdeményezését megelőzően megadott Értéknapos
Átutalások az átutalási megbízásban megadott feltételek szerint fognak
teljesülni.
17.7.

A Díjnet Elektronikus Számlakezelés Szolgáltatáshoz kapcsolódó határidők
17.7.1. Az Üzletfél a Díjnet Zrt-től kap értesítést arról, hogy szolgáltató által kiállított
számlája érkezett, amelyek automatikusan átkerülnek a CIB Bank
mobilalkalmazásba, illetve a CIB Bank Online szolgáltatásba C
17.7.2. A Díjnet által automatikusan a CIB Bank mobilalkalmazásba, illetve a CIB
Bank Online szolgáltatásba továbbított, a szolgáltató által kiállított számla
fizetési határidejének lejárata előtt a CIB Bank mobilalkalmazásba, illetve a
CIB Bank Online szolgáltatásba beérkezett, számla esetében a számla
fizetési határidejét követő 30 naptári napig van lehetőség a számla
kezelésére.
17.7.3. Lejárt fizetési határidejű szolgáltató által kiállított számla esetében, a CIB
Bank Mobilalkalmazásba, CIB Bank Online-ba az Üzletfél által a Díjnet Zrt.
Elektronikus Számlabemutatási Rendszeréből történő manuális átküldést
(ismételt átküldést) követően a szolgáltató által kiállított számla
átküldésének dátumától számított 30 naptári napig van lehetőség a
szolgáltató által kiállított számla kezelésére.
17.7.4. Amennyiben az előző bekezdésben jelzett időtartamon belül az Üzletfél a
szolgáltató által kiállított számla kezelésével kapcsolatosan nem ad
megbízást, akkor a szolgáltató által kiállított számla a Bank
nyilvántartásában lejárt státuszba kerül, amelyről a Bank a Díjnet Zrt. felé
automatikusan jelzést küld. Lejárt státuszú szolgáltató által kiállított számla
esetében a számla kezelése (ismételt kezelése) a CIB Bank
mobilalkalmazásban, illetve a CIB Bank Online szolgáltatásban csak az
Üzletfél által a Díjnet Zrt. Elektronikus Számlabemutatási Rendszerén
keresztüli átküldés után lehetséges.

17.8.

A szolgáltató által kiállított számla kiegyenlítése a Díjnet Elektronikus Számlakezelés
Szolgáltatás keretében
17.8.1. A szolgáltató által kiállított számla kiegyenlítése az Üzletfél által a CIB Bank
Mobilalkalmazás, CIB Bank Online Díjnet menüpontban megadott HUF
átutalási megbízással vagy Értéknapos átutalási megbízással történik.
Részteljesítés nem lehetséges. Az Átutalás teljesítése az Üzletfél által
megadott megbízás alapján a mindenkor hatályos vonatkozó Kondíciós
Listában, Banki Órarendben és Szerződésben foglaltaknak megfelelően
történik.
17.8.2. Kizárólag a CIB Bank mobilalkalmazás, illetve a CIB Bank Online
szolgáltatás/Megbízások/Díjnet menüpont alatt megadott átutalási megbízás
minősül a Díjnet Elektronikus Számlakezelés Szolgáltatás keretében
szolgáltató által kiállított számla teljesítésének/kiegyenlítésének. A CIB Bank
mobilalkalmazás,
illetve
a
CIB
Bank
Online
szolgáltatás
Megbízások/Átutalás/Eseti vagy Értéknapos funkcióból indított Átutalás nem
minősül a Díjnet elektronikus számlakezelés Szolgáltatás keretében
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szolgáltató által kiállított számla teljesítésének/kiegyenlítésének. A CIB Bank
mobilalkalmazás, illetve a CIB Bank Online szolgáltatás Díjnet menüpontból
adott Értéknapos átutalási megbízások kizárólag a Díjnet menüpontjában
kérdezhetők le.
17.8.3. Az Üzletfélnek a, CIB Bank Mobilalkalmazás, CIB Bank Online Díjnet
menüpontban lehetősége van a szolgáltató által kiállított számla
kifizetésének elutasítására.
17.9.

Felelősség a szolgáltató által kiállított számla tartalmáért
A Bankot a Díjnet Elektronikus Számlakezelés Szolgáltatáshoz kapcsolódó pénzügyi
Szolgáltatásai során a Díjnet Zrt. Elektronikus Számlabemutatási Rendszeréből érkezett,
szolgáltató által kiállított számlában megjelenő adatok tartalmi helyessége tekintetében
felelősség az Üzletféllel szemben nem terheli. A CIB Bank mobilalkalmazásban, illetve a CIB
Bank Online szolgáltatásban megjelenő, a vonatkozó szolgáltató által kiállított számla adatok
tartalmi helyessége tekintetében a felelősség kizárólag a számlakibocsátót és a Díjnet Zrt-t
terheli.

18. CIB ÜZLETI TERMINÁL
(korábbi nevén: CIB elektronikus bankszámla program)
18.1.

Az Elektronikus Szolgáltatás
A Bank az egyéni vállalkozó, egyéni ügyvéd és közjegyző Bankszámla-tulajdonos
(továbbiakban: Üzletfél) részére a CIB Üzleti Terminál programjának átadásával
Elektronikus Szolgáltatást nyújt, amelynek működtetésével az Üzletfél banki, illetve
befektetési (értékpapír) műveleteket végezhet, és kiegészítő szolgáltatásokat vehet
igénybe.

18.2.

Az Elektronikus Szolgáltatás technikai feltételei:
a) asztali vagy hordozható számítógép Windows-alapú operációs rendszerrel;
b) számítógépes modem;
c) bármilyen vezetékes vagy mobiltelefon-vonal, amely alkalmas megfelelő
adatkapcsolat kialakítására a számítógéppel.
A Bank nem felel azokért a károkért, melyek abból következnek, hogy az Üzletfél nem
rendeltetésszerűen használja az Elektronikus Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges
eszközöket/készülékeket, vagy nem kellő gondossággal választja ki a megfelelő
biztonságos környezetet, amelyben az Elektronikus Szolgáltatást igénybe veszi. Az
Üzletfél és a Bank saját hatáskörében köteles gondoskodni számítástechnikai
rendszerének vírusfertőzés elleni védelméről.

18.3.

Az Elektronikus Szolgáltatás igénylése, szerződéskötés
Elektronikus Szolgáltatásra vonatkozó Szerződéskötésre a Bankszámla-tulajdonos,
továbbá befektetési szolgáltatáshoz kapcsolódó számlával rendelkező Üzletfél esetén
a befektetésiszámla-tulajdonos jogosult.
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Az Elektronikus Szolgáltatás – Igénylőlap kitöltésével – Bankfiókban igényelhető. Az
Üzletfél az Igénylőlap aláírásával egyidejűleg köteles Kódszót megadni, amennyiben
ezt korábban nem tette meg. A Kódszót a Bank titkosan kezeli, ahhoz csak az erre
kifejezetten felhatalmazott banki munkatársak férhetnek hozzá. A kódszó
megváltoztatása írásban, Bankfiókban kérhető. Ügynökön keresztül a
bankszámlaigényléssel egyidejűleg igényelt Elektronikus Szolgáltatás esetén a
Kódszó megadására CIB24-en keresztül van lehetőség.
18.4.

Az Elektronikus Szolgáltatásba bevonható számlák köre
Az Elektronikus Szolgáltatás az Üzletfél választása szerint az Igénylőlapon megjelölt
Bankszámlá(i)ra, valamint befektetési (értékpapír) műveletek igénylése esetén
befektetési számlá(i)ra (értékpapír-, értékpapír letéti, adótőke- és ügyfélszámla) terjed
ki.

18.5.

Az Elektronikus Szolgáltatás köre
A Bank az Elektronikus Szolgáltatás során az alábbi banki, befektetési (értékpapír) és
kiegészítő szolgáltatásokat nyújtja az Üzletfél részére:
a) általános információk [befektetési lehetőségek, betétkondíciók, árfolyamok];
b) Bankszámlára, értékpapírszámlára vonatkozó információk lekérdezése;
c) átutalási és átvezetési megbízások megadása;
d) betétlekötés és lekötés felmondása;
e) befektetési [értékpapír-] műveletek;
f) kiegészítő szolgáltatások igénybevétele.
Az Üzletfélnek a befektetési (értékpapír) műveletek végzéséhez a Banknál befektetési
szolgáltatásra vonatkozó szerződéssel szükséges rendelkeznie.
A Bank fenntartja magának a jogot az Elektronikus Szolgáltatáshoz tartozó
szolgáltatási kör módosítására, melyet az Általános Üzletszabályzat vonatkozó
rendelkezései alapján kezdeményezhet. Az Üzletfél a szolgáltatások köréről
részleteiben a vonatkozó Felhasználói Leírásban tájékozódhat. Az Elektronikus
Terminál Felhasználói leírás jelen Általános Szerződési Feltételek segédletét képező,
számítástechnikai adathordozón átadott, illetve Bankfiókban és a Bank internetes
honlapján elérhető olyan dokumentum, mely részletezi az Elektronikus Szolgáltatással
elérhető szolgáltatások körét, a használatukhoz szükséges teljes és részletes
lebonyolítási rendet, valamint részletesen tartalmazza azon magatartási szabályokat,
melyek a használat során az Elektronikus Szolgáltatás felhasználójától elvárhatóak,
és a rendszer szabályszerű és biztonságos használatát célozzák.

18.6.

Az Elektronikus Szolgáltatás rendszere

18.6.1. Az Elektronikus Szolgáltatás használatához szükséges számítógépes programcsomagot (a
továbbiakban: rendszer), felhasználói dokumentációt és a bejelentkezéshez szükséges
felhasználói azonosítót, jelszót egy perszonalizált telepítőkészlet (a továbbiakban:
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számítástechnikai adathordozó) tartalmazza, amelynek segítségével végezhető el a rendszer
telepítése. A rendszer egyszerre csak egy számítógépről üzemeltethető. Az Elektronikus
Szolgáltatás használatának feltétele, hogy amennyiben a számítógép alapkonfigurációja
megváltozik, vagy a rendszert másik számítógépre telepítenék, akkor erről az Üzletfél a
Bankot Technikai Telefonos Ügyfélszolgálatán keresztül értesítse.
18.6.2. Az Elektronikus Szolgáltatás a jogszabályoknak megfelelően szerzői jogvédelem alatt áll. A
rendszer a Bank tulajdonát képezi, az Üzletfél mint jogszerű felhasználó a rendszer egy
példányát használhatja. Az Üzletfél nem jogosult a rendszert másolni, terjeszteni, módosítani –
ideértve a hiba kijavítását is –, továbbá az Üzletfél a rendszert nem használhatja fel más
szoftver kifejlesztéséhez, előállításához és forgalomba hozatalához, sem a szerzői jog
megsértésével járó bármely más cselekményhez. A szerzői jog megsértése esetén a Banknak
a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítés jár.
A számítástechnikai adathordozót a Bank a jelen megállapodás aláírását követő 10 banki
napon belül az Üzletfél rendelkezésére bocsátja.
18.6.3. Az Üzletfél az ASCII szabvány szerinti 852-es, Windows szabvány szerinti 1250-es magyar
ékezetes karakterkészletet alkalmazza a rendszer használata során. Az eltérő karakterkészlet
használatából eredő károkért a Bank nem vállal felelősséget.
18.6.4. A file-, rekord- és utasítás-képernyők formátumának megváltoztatási jogát a Bank fenntartja,
erről az Üzletfelet a rendszeren keresztül elektronikus üzenettel tájékoztatja.
18.6.5. A rendszer mindennap 24 órán keresztül elérhető a napzárási és a rendszer-karbantartási
idők kivételével, erről a Bank az Üzletfelet képernyőüzenet formájában tájékoztatja.
18.6.6. A Bank az Üzletfél számára lehetőséget biztosít a programcsomag tesztelésére az élesítési
kérelem kézhezvételéig, amelyben az Üzletfél nyilatkozik a megbízásmegadási tevékenység
megkezdéséről, annak pontos időpontjáról. Az írásos nyilatkozat kézhezvételét megelőzően a
megbízásokat a Bank tesztként kezeli, és nem teljesíti. Az Üzletfél a tesztelési időszak alatt
tanulmányozhatja a programcsomag működését, továbbá kipróbálhatja a programcsomagot
annak betáplálása, futtatása, képernyőn való megjelenítése során annak érdekében, hogy a
programcsomag használatát elsajátítsa. A rendszer használata során felmerült probléma
esetén a Bank a Technikai Telefonos Ügyfélszolgálatán keresztül vagy – az Üzletfél kérésére
– az Üzletfél személyes felkeresése útján is segítséget nyújt. Amennyiben a személyes
felkeresést követően kiderül, hogy nem a Bank számítástechnikai rendszerében történt a
meghibásodás, az Üzletfél a Banknak a mindenkor érvényes Kondíciós Listában
meghatározott díjat köteles megfizetni.
18.6.7. Az esetleges technikai meghibásodások, üzemzavarok esetén a Bank a hibaészlelését követő
1 munkanapon belül megkezdi a hiba elhárítását. A technikai meghibásodás, üzemzavar alatt
az Üzletfél a rendszeren kívül juttathatja el megbízásait a Bankhoz.
18.6.8. A Bank a szándékosság vagy súlyos gondatlanság eseteinek kivételével kizárja a rendszer
bármely működési hiányosságából eredő kárért való felelősségét.
18.7.

Adatkezelés
A Bank a tőle elvárható gondossággal akadályozza meg, illetve igyekszik megakadályozni,
hogy az adatokhoz – különösen azok telefonhálózaton keresztül történő továbbítása esetén –
illetéktelen személyek hozzáférjenek.
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18.8.

Felhasználói jogosultság, azonosítás
18.8.1. A rendszer első elindításakor egy általános felhasználói azonosítóval és egy
jelszóval történik a belépés, amelynek alkalmával az Üzletfél kötelessége a
jelszó megváltoztatása, illetve az ő felelőssége a jelszó azt követő
karbantartása. Az Üzletfél feladata és felelőssége az esetleges további
operátorok hozzáférésének engedélyezése – újabb felhasználói
azonosítóval és jelszóval –, a jogosultságok, jogosultsági szintek beállítása
és az ezekhez tartozó jelszó (jelszavak) beállítása, karbantartása és
védelme. A rendelkezésre felvett operátorok egyéb jogszabályokban előírt
feltételeknek való megfelelését a Bank nem ellenőrzi.
18.8.2. Az Üzletfél azonosítása a rendszerbe történő belépéskor felhasználói
azonosító és jelszó megadásával történik. Ezt követően nyílik mód az
Elektronikus Szolgáltatásba bevont számlakör tekintetében szolgáltatások
igénybevételére. A Bank a felhasználói azonosító és a mindenkori jelszó
együttes szabályszerű alkalmazásával indított műveleteket az Üzletfél
rendelkezéseként teljesíti azzal, hogy a megbízások végrehajtásához
megerősítésként minden esetben Kódszót is meg kell adni. Egy Üzletfél egy
Kódszóval rendelkezik, ennélfogva a rendszerben csak önálló rendelkezés
lehetséges.
18.8.3. A felhasználói azonosító(k) és jelszó (jelszavak), valamint a Kódszó fentiek
szerinti alkalmazása megfelel a Bankban alkalmazott ügyfél-azonosításnak,
illetve a Bankszámla feletti rendelkezés jogossága vizsgálatának.
18.8.4. Az Üzletfél felelőssége a számítástechnikai adathordozót megőrizni, a
felhasználói azonosító(ka)t, jelszót (jelszavakat), Kódszót titkosan kezelni,
és a tőle elvárható gondossággal az illetéktelen személyek hozzáférésének
megakadályozását biztosítani.
18.8.5. A Bank az Üzletfél Bankfiókban benyújtott írásbeli kérelme alapján biztosítja
számára a megjelölt számlakörhöz más Üzletfél számára telepített
rendszeren keresztül történő hozzáférést. Az Üzletfél tudomásul veszi, hogy
ennek során Bankszámlájának adatai (számlaforgalom, egyes megbízások)
és kezelése a másik Üzletfélhez kerülhetnek, és hogy a Bank ezért
semmiféle felelősséggel nem tartozik. Az Üzletfél Bankszámlái felett csak
önálló rendelkezés adható, és a rendelkezők egyéb jogszabályokban előírt
feltételeknek való megfelelését a Bank nem ellenőrzi. Az Üzletfél tudomásul
veszi, hogy ez esetben a telepítéshez a rendszert tartalmazó
számítástechnikai adathordozó nem kerül átadásra a részére, valamint a
Bank minden, a rendszer közös használatára visszavezethető korlátozott,
késedelmes hozzáférésből eredő kárért kizárja felelősségét.
18.8.6. Az Üzletfél teljes felelősséggel tartozik mindazon banki és befektetési
(értékpapír) műveletekért, illetve kiegészítő szolgáltatások igénybevételéért,
melyeket a rendelkezésére bocsátott felhasználói azonosító(k), jelszó
(jelszavak) [és az Üzletfél által a rendszerben generált felhasználói
azonosító(k) és jelszó (jelszavak)] és Kódszó együttes használatával
kezdeményeznek a rendszerbe bevont számlakör terhére.

18.9.

Illetéktelen személy tudomására jutás, felhasználói jogosultság tiltása, feloldása
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Amennyiben az Üzletfél észleli, hogy az azonosítására vonatkozó adatokat
elvesztette, kikerültek a birtokából, más illetéktelen személy tudomására juthattak
vagy jutottak, illetve a számlakivonaton jogosulatlan műveletek szerepelnek, köteles
minden esetben erről a Bankot írásban vagy a Bank Technikai Telefonos
Ügyfélszolgálatán keresztül haladéktalanul értesíteni, és egyidejűleg az Elektronikus
Szolgáltatáshoz való hozzáférésének tiltását kérni. A letiltás a terminálazonosító
megadásával történhet. A Bank a letiltást 1 banki napon belül végzi el. A letiltásból
eredő, az Üzletfelet ért kárért a Bank semmilyen felelősséget nem vállal. A Bankot
nem terheli felelősség a letiltás miatt az Üzletfelet ért kárért akkor sem, ha a
bejelentés nem az Üzletféltől származik (illetéktelen bejelentés).
A bejelentés megtételét megelőzően bekövetkezett kárért az Üzletfél, az ezt követően
keletkezett kárért a Bank felel. A bejelentés késedelmes megtételéből eredő károkért
az Üzletfél felel. Az Elektronikus Szolgáltatáshoz az ismételt hozzáférés a rendszer új
példányának telepítésével történhet. Jelszó elfelejtése esetén írásban, Bankfiókban új
jelszó kérhető.
18.10.

Szerződésmódosítás
Az Üzletfél jogosult az Elektronikus Szolgáltatásba bevont Bankszámlák körét
szűkíteni, vagy az Elektronikus Szolgáltatási körbe bevonható más számlákkal
bővíteni, és technikai jellegű változtatásokat kérni. A módosítás írásban, Bankfiókban
kérhető. Az Üzletfél kérheti a számlakör más Üzletfél számára telepített rendszeren
történő hozzáférésének megszüntetését. A megszüntetés írásban, Bankfiókban
kérhető. A megszüntetésből eredő, az Üzletfelet ért kárért a Bank semmilyen
felelősséget nem vállal.

18.11.

Megbízások teljesítése
18.11.1.

Az Üzletfél felhasználói azonosító és jelszó segítségével, megbízások
esetén Kódszóval kiegészítve adhat megbízást a Banknak az Elektronikus
Szolgáltatásba bevont számlakör vonatkozásában.

18.11.2.

A Bank az Elektronikus Szolgáltatás keretében felvett megbízásokat
az írásban adott megbízásokkal azonos tartalmi követelményeknek
megfelelően fogadja be és kezeli. Az Üzletfél tudomásul veszi, hogy a Bank
számítógépes rendszere rögzíti a megbízásokat és azok teljesítését. Az
Üzletfél elismeri a Bank által rögzített adatok valódiságát, továbbá azt, hogy
ezek vita vagy bizonyítás esetén bizonyítékul szolgáljanak.

18.11.3.

Az Üzletfelet a Bank a képernyőn megjelenő visszaigazolással értesíti
a megbízás befogadásáról, teljesítéséről vagy visszautasításáról.
Amennyiben valamilyen technikai hiba folytán a visszaigazolás elmarad
(perceken belül nem érkezik meg), és a Bank az újbóli kommunikációt
követően sem küld a rendszer postaládájába üzenetet, akkor az Üzletfél
köteles erről a Bankot tájékoztatni. Csak a visszaigazolás bemutatása
esetén lehetséges a megbízások teljesítésével kapcsolatos reklamáció,
amelyet az Üzletfél az Elektronikus Szolgáltatás igénybevétele során
felmerülő bármely más reklamációval együtt a Bank Technikai Telefonos
Ügyfélszolgálatán keresztül, illetve a számlavezető Bankfiókban írásban
jelezhet.
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18.12.

18.13.

18.11.4.

A Bank a megbízásokat a Kondíciós Lista, illetve a Banki órarend
rendelkezéseivel összhangban
teljesíti. Részteljesítés – fedezet
szempontjából - egy adott átutalással és/vagy átvezetéssel érintett
összegre, illetve csoportos átutalási megbízás esetében a kötegre nem
lehetséges. A formailag jó, olvasható kötegeknél a hibás tételek elutasításra,
a jók elfogadásra kerülnek

18.11.5.

A Bank a megbízások teljesítéséről az Üzletfelet az Elektronikus
Szolgáltatáson keresztül a fenti módon, illetve banki megbízásairól
bankszámlakivonattal
hivatalosan
írásban,
a
Bank
Általános
Üzletszabályzatában meghatározott módon értesíti. Befektetési (értékpapír)
megbízások (Tranzakciók) végzése esetén a Bank a teljesítést követő 2.
munkanapon belül a megbízásnak megfelelő szerződést írásba foglalja, és
megküldi az Üzletfél részére, melyet az Üzletfél köteles a számlavezető
Bankfiókba haladéktalanul, aláírva visszaküldeni. Befektetési (értékpapír)
szolgáltatás igénybevétele tekintetében a Bank Befektetési szolgáltatásokra
vonatkozó Üzletszabályzata alkalmazandó.

Díjak, jutalékok, költségek
18.12.1.

Amennyiben az Üzletfél külön kérésére a Bank végzi a rendszer
telepítését, az Üzletfél a Bank számára a mindenkor érvényes Kondíciós
Listában szereplő díjat fizeti.

18.12.2.

A rendszer használatáért, az ahhoz kapcsolódó egyes
szolgáltatásokért, illetve a rendszeren keresztül benyújtott megbízások utáni
jutalékot, díjat, költséget a mindenkor érvényes Kondíciós Listában
meghatározott mértékben, módon és határidők szerint számolja el a Bank.

18.12.3.

A Bank fenntartja magának a jogot a díjak, költségek, jutalékok
egyoldalú módosítására, amelyet – az Üzletfél számára kedvezőtlen
módosítás esetén – hatályba lépés előtt 2 hónappal az internetes honlapján
megtalálható Kondíciós Listában közzétesz, és a Bankfiókokban kifüggeszt.
A rendszer üzemeltetéséhez használt telefonvonal igénybevételének
költsége és a kapcsolódó egyéb költségek az Üzletfelet terhelik.

Reklamáció
Az Üzletfél az Elektronikus Szolgáltatás igénybevétele kapcsán felmerülő
reklamációját az alábbi úton teheti meg: a) a CIB internetes honlapján az <Online
ügyfélszolgálat> menüben küldött üzenettel; b) a CIB24 vagy a Technikai Telefonos
Ügyfélszolgálat felhívásával telefonon; c) a CIB Bank Zrt. címére [1024 Budapest,
Petrezselyem utca 2–8.] küldött levéllel; d) a számlavezető Bankfióknak küldött
levéllel, illetve személyes ügyintézés során a Bankfiókban.

18.14.

Az Elektronikus Szolgáltatás megszüntetése
18.14.1.

Az Elektronikus Szolgáltatásba bevont egyes Bankszámla vagy
Bankszámlák megszüntetése, megszűnése a Szerződés részleges, illetve
az összes bevont Bankszámla megszűnése esetén a Szerződés teljes
megszűnését jelenti.
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18.14.2.

Az Üzletfél a Szerződést írásban, Bankfiókban mondhatja fel, azonnali
hatállyal.

18.14.3.

A Bank jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az
Üzletfél súlyosan vagy ismételten megsérti a Szerződésben szabályozott
valamely kötelezettségét. A felmondással a Bank az Elektronikus
Szolgáltatáshoz való hozzáférést megszünteti.

18.14.4.

A Bank fenntartja a jogot arra, hogy az Elektronikus Szolgáltatást
megváltoztassa vagy megszüntesse. Ennek megtörténtéről a Bank az
Üzletfelet az Általános Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezései alapján
írásban értesíti. A Bank nem felel a változtatás vagy megszüntetés miatt az
Üzletfél által elszenvedett esetleges kárért.

18.14.5.

Az Elektronikus Szolgáltatás megszűnése nem érinti a Bank és az
Üzletfél között fennálló egyéb jogviszonyokat. Az Elektronikus Szolgáltatás
megszűnése nem érinti továbbá az Üzletfélnek az Elektronikus Szolgáltatás
tekintetében a Bank felé fennálló valamennyi kötelezettségét.

19. CIB BANK MOBILALKALMAZÁS

19.1.

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.

19.2.

Igénylése, szerződéskötés
CIB Bank Mobilalkalmazásra vonatkozó Szerződéskötésre a Bankszámla/Fizetési
számla/Elszámolási Számla felett önállóan rendelkező Üzletfél jogosult.
Közös tulajdonú bankszámlák esetében az együttes rendelkezési joggal rendelkező
tulajdonosok részére a CIB bank Mobilalkalmazás nem elérhető.
A jelen Különös Üzletszabályzat Igénylés pontjában foglaltakon kívül a Bankszámla/Fizetési
számla és Elszámolási Számla felett önállóan rendelkező Üzletfél – kivéve a közös tulajdonú
bankszámlákat - – a CIB Internetbankba történő belépést követően – saját felhasználásra a
CIB Internetbankon keresztül is igényelheti a Szolgáltatást, amennyiben felhasználói
azonosítójával más számla felett nem rendelkezik.
A CIB Bank mobilalkalmazás igénybevételével a Felhasználó azonosítási módja az WithKEY
tokennel történő azonosítási mód, így a sikeres Aktiválást követően az Üzletfél kizárólag az
WithKEY tokennel történő azonosítási mód alkalmazásával tud bejelentkezni a CIB Internet
Bankba.

19.3.

Első belépés a CIB Bank Mobilalkalmazásba (WithKEY token azonosítás)
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A Felhasználó köteles a Bank által meghatározott CIB Bank Mobilalkalmazást az általa
kizárólagosan használt és birtokában lévő mobil eszközére letölteni és a letöltést követően
a regisztrációs folyamat során CIB Mobilalkalmazás PIN kódját meghatározni. A Bank a
Felhasználó részére a Szerződés megkötése során a Felhasználói Melléklet aláírását
megelőzően a Felhasználó részére 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 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.
19.4.

Technikai feltételek
A CIB Bank Mobilalkalmazás szolgáltatás a CIB Bank Mobilalkalmazás Felhasználói
Kézikönyvben meghatározott igénybevételi/technikai feltételek megléte esetén vehető
igénybe. Az alkalmazás használatához aktív internetes adatkapcsolat (mobil internet/wifi)
szükséges.

19.5.

Azonosítás
A CIB Bank Mobilalkalmazás letöltésével érintett, az Üzletfél kizárólagos használatában és
birtokában lévő okos telefonba történő bejelentkezést követően:
WithKEY tokennel történő azonosítási mód:
WithKEY tokennel történő azonosítás történhet PIN-kóddal vagy ujjlenyomattal.
WithKEY 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 Mobilalkalmazáson belüli egyéb műveletek
jóváhagyásához/elvégzéséhez.
WithKEY tokennel történő azonosítás (Ujjlenyomattal-Touch ID)*: PIN-kód helyett
biometrikus azonosító segítségével is beléphet a CIB Bank Mobilalkalmazásba. Touch ID
alkalmazás aktiválása (PIN-kód szükséges) esetén az adott készüléken a bejelentkezéshez
és a Mobilalkalmazáson belüli egyéb műveletek jóváhagyásához/elvégzéséhez a PIN-kód
használata helyett a biometrikus-azonosítás kerül engedélyezésre. Az Üzletfél választásától
függően bármikor visszatérhet a PIN-kód használatához.*Csak biometrikus-azonosítás
funkcióval ellátott készülékek esetén alkalmazható.
Amennyiben a Felhasználó a CIB Bank Mobilalkalmazáson az WithKEY Tokennel történő
azonosítás módjaként biometrikus 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
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Mobilalkalmazás megfelelő funkciójának automatikus művelete juttatja el a bank részére,
az a Felhasználó közreműködését nem igényli és arról a Felhasználó információt nem kap.
19.6.

CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül elérhető számlák köre
Az Elektronikus Szolgáltatás az Üzletfél választása szerint az Igénylőlapon megjelölt
Bankszámlá(i)ra, valamint befektetési (értékpapír) műveletek igénylése esetén befektetési
számlá(i)ra (értékpapír-, értékpapír letéti, befektetési ügyfélszámla, ide értve a tartós
befektetési számlákat és a nyugdíj-előtakarékossági számlát is) terjed ki.

19.7.

CIB Bank Mobilalkalmazáson elérhető szolgáltatások köre
A CIB Bank Mobilalkalmazás során elérhető banki és kiegészítő szolgáltatások részletes
leírását a CIB Bank Mobilalkalmazás Felhasználói Kézikönyv és Szolgáltatási csomag
táblázat tartalmazza, melyek különösen, de nem kizárólagosan:
a) általános információk [árfolyamok];
b) Bankszámlára, befektetési ügyfélszámlára vonatkozó információk lekérdezése;
c) átutalási,átvezetési és konverziós megbízások megadása;
d) Ingatlanfedezettel nem biztosított hitelszerződés megkötése Bank általi felajánlás
esetén;
e) Ingatlanfedezettel nem biztosított hitelszerződés megkötésével egyidőben az ahhoz
kapcsolódó csoportos biztosítási szerződéshez történő csatlakozás.
f) online bankkártya tranzakciók 3DS2 jóváhagyása
A Bank a CIB Mobilalkalmazás bevezetését követően 2016. december 31. napjáig
folyamatosan bővíti az alkalmazáson keresztül elérhető szolgáltatások körét. A bevezetésre
kerülő új, a CIB Mobilalkalmazáson keresztül elérhető banki szolgáltatásról a Bank a
bevezetés időpontját megelőzően legalább 5 nappal Hirdetményi úton és az Internet
Bankon keresztül küldött üzenet formájában tájékoztatja az Üzletfeleket. A bevezetésre
kerülő új szolgáltatásokkal kapcsolatos rendelkezéseket a CIB Bank Mobilalkalmazás
Felhasználói Kézikönyv fogja tartalmazni, mely rendelkezésekkel az Üzletféllel kötött
Szerződés kiegészítésre kerül.

19.8.

Szolgáltatások teljesítése
A fentiekben leírt azonosítást követően az Üzletfél a CIB Bank Mobilalkalmazás
Felhasználói Kézikönyvben meghatározott szolgáltatásokat veheti igénybe, mely
szolgáltatásokat a Bank a Szerződésben szabályozottak szerint teljesít.
Az Üzletfél tudomásul veszi, hogy a Bank számítógépes rendszere rögzíti az Üzletfél vagy a
Felhasználó által aláírt műveleteket és azok teljesítését. Az Üzletfél elismeri az ellenkező
bizonyításáig a Bank által rögzített adatok valódiságát, továbbá azt, hogy ezek vita vagy
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bizonyítás esetén bizonyítékul szolgáljanak A megbízásképernyők formátumának
megváltoztatási jogát a Bank fenntartja.
Az Üzletfél a CIB Bank Mobilalkalmazás vonatkozó menüpontjában megtekintheti, hogy a
fizetési megbízások befogadásra/ /teljesítésre vagy visszautasításra kerültek. Amennyiben
valamilyen technikai hiba folytán a visszaigazolás elmarad, akkor a Bank jogosult az aláírást
igénylő műveletet meg nem adottnak tekinteni. A teljesítés fentiekben leírtak szerinti
elmaradásából származó károkért a Bank nem vállal felelősséget.
A Bank a fenti azonosítási módok alkalmazásával megadott fizetési műveleteket az Üzletfél
jóváhagyásának tekinti és a Bank a fenti azonosítási módok alkalmazásával a CIB Bank
Mobilalkalmazás Felhasználói Kézikönyvben meghatározott szolgáltatásra vonatkozó
rendelkezést a Bank az Üzletfél rendelkezéseként teljesíti.
A partnerlistában az Üzletfélnek lehetősége van a fizetési megbízással érintett
kedvezményezetteket rögzíteni. A kedvezményezetteket az Üzletfél az általa előzetesen
választott „becenévvel” is megjelölheti. A beceneveket az Üzletfélnek olyan módon
szükséges kiválasztania, hogy az Üzletfél számára egyértelműen beazonosítható legyen az
ilyen névvel megjelölt kedvezményezett személye és annak bankszámla száma, a
becenevek összecseréléséből adódó esetleges károkért a bank nem vállal felelősséget.
A devizaátváltó kalkulátor mini alkalmazás segítségével az Üzletfél áttekintheti a forinthoz
viszonyított Bank által jegyzett (eladási, vételi és közép) devizaárfolyamokat. A
devizakalkulátor kizárólag a Bank által jegyzett és meghirdetett devizaárfolyam alapján
számol, általános tájékoztatásul szolgál, az Üzletfél Szerződésében esetlegesen rögzített
egyedi árfolyamokat, kedvezményeket nem veszi figyelembe.
19.9.

Díjak, jutalékok, költségek
A CIB Bank Mobilalkalmazás használatáért, az ahhoz kapcsolódó egyes szolgáltatásokért,
illetve az alkalmazáson keresztül benyújtott megbízások utáni jutalék, díj, költség
tekintetében az érintett bankszámlára/fizetési/elszámolási számlára vonatkozó mindenkor
hatályos Kondíciós Lista rendelkezései az irányadóak.
Az alkalmazás igénybevételéhez használt telefonvonal, internethasználat igénybevételének
költsége az Üzletfelet terhelik.

20. OKOS ÉRTESÍTÉSEK SZOLGÁLTATÁS

20.1.

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 bankkártyáival/lakossági bankszámláival kapcsolatos
tranzakciókról vagy hiteleinek törlesztő részleteiről értesítést kérhet.
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A Szolgáltatás a CIB Bank Mobilalkalmazás része, azon keresztül vehető igénybe és érhető
el, Az Okos értesítések Szolgáltatás azon a mobileszközön érhető el, melyre az Üzletfél a
CIB Bank mobilalkalmazást telepítette.
Az Üzletfél a Szolgáltatás részleteiről és a technikai feltételekről részleteiben a CIB Bank
Mobilalkalmazás Felhasználói Kézikönyvben tájékozódhat.
20.2.

Igénylés, szerződéskötés, módosítás, megszűnés
A Szolgáltatás kizárólag a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül fogyasztónak minősülő
Üzletfél által igényelhető. A szolgáltatásba bevont számlák körének a módosítása, a
szolgáltatás felmondása is kizárólag a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül történhet.
A Szolgáltatásra vonatkozó szerződés határozatlan időre szól. A Szolgáltatást az Üzletfél a
CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül bármikor azonnali hatállyal felmondhatja. A Bank a
Szolgáltatás felmondását követően a Szolgáltatást haladéktalanul, valamennyi a
Szolgáltatással érintett bankszámla/bankkártya tekintetében megszünteti.
A Bank a Szolgáltatást indokolás nélkül, két hónapos felmondási idővel jogosult
felmondani.
A CIB Infó szolgáltatás a CIB Bank Mobilalkalmazás része, attól nem elválasztható, így a
Szolgáltatás a CIB Bank Mobilalkalmazás megszűnésével egyidejűleg automatikusan
megszűnik.

20.3.

Szolgáltatás tárgya
A Szolgáltatásba az Üzletfél bankkártyái és azon banknál vezetett bankszámlák vonhatóak
be, amelyek az Üzletfél kizárólagos tulajdonában állnak.
A bank a bankszámlák esetében a bankszámlán történt terhelésre és jóváírásra
vonatkozóan küld üzenetet a Tranzakció értéknapján. A tranzakciót követő egyenlegre
vonatkozóan a bank üzenetet nem küld.
A bank a bankkártyák esetében a bankkártya Tranzakciókról, - hitelkártyák esetében a
jóváírásokról-törlesztésekről is - küld üzenetet. A tranzakciót követő egyenlegre
vonatkozóan a bank üzenetet nem küld.
Az üzenet tartalma bankszámla Tranzakciók esetén: Terhelés/Jóváírás, összeg, devizanem,
számla, tranzakció dátuma és ideje, értéknap, kedvezményezett/utaló fél, közlemény
Az üzenet tartalma a bankkártya tranzakciók esetén: Kártyatranzakció, összeg, devizanem,
tranzakció dátuma és ideje, kártyaszám, kártyabirtokos, tranzakció után elérhető egyenleg
(csak főkártyák esetén)
Amennyiben az Üzletfél „Push üzenet” kérést állított be, úgy a Bank által küldött, a KPKNYel és a KHR-el kapcsolatos dokumentum CIB Bank Online-ba történő megérkezéséről is
„Push üzenetet” küld a rendszer.
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20.4.

Szolgáltatás teljesítése, felelősség
Okos értesítések (Push üzenet) küldési kötelezettség esetén a Bank felelőssége az Okos
értesítések (Push üzenet) a Bankból történő elindításától az Üzletfél által regisztrált
készülékhez tartozó Szolgáltató adat üzenetközpontjáig történő eljuttatásáig terjed. A Bank
által küldött Okos értesítések (Push üzenet) harmadik fél által okozott, a bankon kívül álló
körülmény miatti meg nem érkezéséhez, késedelméhez, tartalmi hibáihoz kapcsolódóan a
Bank nem vállal felelősséget, az ebből eredő károkért nem felelős.
Az adatszolgáltatás igénybevételéhez (Push üzenet küldéséhez) az ügyfél köteles
biztosítani a mobileszköz adatkapcsolatát (mobilinternet, Wifi). Az adatkapcsolat hiányából
fakadó Okos értesítések (Push üzenet) meg nem érkezéséért a Bank nem vállal
felelősséget.
A CIB Bank Mobilalkalmazás és az Okos értesítések használata során aktív internetes
adatkapcsolat szükséges (mobilinternet/wifi).
Külföldön történő mobil adatbarangolás "Roaming" jelentős díjnövekedést,
többletköltséget eredményezhet mobil számláján, javasoljuk a külföldön történő
használathoz vegyen igénybe helyi díjmentes wifi hálózatot.

20.5.

Tiltás
A Szolgáltatás tiltása tekintetében az 5. pontban foglaltak irányadóak azzal, hogy az
Üzletfél a Szolgáltatást a CIB24-en keresztül tudja tiltani.

21. CIB BANK ONLINE

21.1.

Az Elektronikus Szolgáltatás
A Bank az Üzletfél részére CIB Bank Online a Bank www.cib.hu internetes honlapján és a
CIB Bank Online Felhasználói Kézikönyvben, meghatározott technikai feltételek megléte
esetén magyar és angol nyelven igénybe vehető Elektronikus Szolgáltatás. A CIB Bank
Online egy böngésző alapú Elektronikus Szolgáltatás.

21.2.

Igénylése, szerződéskötés
CIB Bank Online-ra vonatkozó Szerződéskötésre a Bankszámla/Fizetési számla/Elszámolási
Számla felett önállóan rendelkező CIB Internet Bankkal rendelkező Üzletfél jogosult.
Közös tulajdonú bankszámlák esetében az együttes rendelkezési joggal rendelkező
tulajdonosok részére a CIB Bank Online nem elérhető.
A jelen Különös Üzletszabályzat Igénylés pontjában foglaltakon kívül a Bankszámla/Fizetési
számla és Elszámolási Számla felett önállóan rendelkező Üzletfél, – kivéve a közös
tulajdonú bankszámlákat amennyiben rendelkezik CIB Internet Bankkal – a CIB Bank
Online felületre történő első belépést követően – saját felhasználásra is igényelheti a
Szolgáltatást, amennyiben felhasználói azonosítójával más számla felett nem rendelkezik.
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21.3.

Technikai feltételek
A CIB Bank Online szolgáltatás a CIB Bank Online Felhasználói Kézikönyvben meghatározott
igénybevételi/technikai feltételek megléte esetén vehető igénybe. A szolgáltatás
használatához aktív internetes adatkapcsolat (mobil internet/wifi) szükséges.

21.4.

CIB Bank Online felületen keresztül elérhető számlák köre
Az Elektronikus Szolgáltatás az Üzletfél választása szerint az Igénylőlapon megjelölt
Bankszámlá(i)ra, valamint befektetési (értékpapír) műveletek igénylése esetén befektetési
számlá(i)ra (értékpapír-, értékpapír letéti, befektetési ügyfélszámla, ide értve a tartós
befektetési számlákat és a nyugdíj-előtakarékossági számlát is) terjed ki.

21.5.

CIB Bank Online felületen elérhető szolgáltatások köre
A CIB Bank Online során elérhető banki és kiegészítő szolgáltatások részletes leírását a CIB
Bank Online Felhasználói Kézikönyv és szolgáltatási csomag táblázat tartalmazza, melyek
különösen, de nem kizárólagosan:
a) általános információk [árfolyamok];
b) Bankszámlára, befektetési ügyfélszámlára vonatkozó információk lekérdezése;
c) átutalási,átvezetési és konverziós megbízások megadása;
d) Ingatlanfedezettel nem biztosított hitelszerződés megkötése Bank általi felajánlás
esetén;
e) Ingatlanfedezettel nem biztosított hitelszerződés megkötésével egyidőben az ahhoz
kapcsolódó csoportos biztosítási szerződéshez történő csatlakozás.
A Bank a CIB Bank Online bevezetését követően 2018. december 31. napjáig folyamatosan
bővíti az elérhető szolgáltatások körét. A bevezetésre kerülő új, a CIB Bank Online keresztül
elérhető banki szolgáltatásról a Bank a bevezetés időpontját megelőzően legalább 5 nappal
Hirdetményi úton és az Internet Bankon keresztül küldött üzenet formájában tájékoztatja
az Üzletfeleket. A bevezetésre kerülő új szolgáltatásokkal kapcsolatos rendelkezéseket a
CIB Bank Online Felhasználói Kézikönyv fogja tartalmazni, mely rendelkezésekkel az
Üzletféllel kötött Szerződés kiegészítésre kerül.

21.6.

Szolgáltatások teljesítése
A fentiekben leírt azonosítást követően az Üzletfél a CIB Bank Online Felhasználói
Kézikönyvben meghatározott szolgáltatásokat veheti igénybe, mely szolgáltatásokat a
Bank a Szerződésben szabályozottak szerint teljesít.
Az Üzletfél tudomásul veszi, hogy a Bank számítógépes rendszere rögzíti az Üzletfél vagy a
Felhasználó által aláírt műveleteket és azok teljesítését. Az Üzletfél elismeri az ellenkező
bizonyításáig a Bank által rögzített adatok valódiságát, továbbá azt, hogy ezek vita vagy
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bizonyítás esetén bizonyítékul szolgáljanak A megbízásképernyők formátumának
megváltoztatási jogát a Bank fenntartja.
Az Üzletfél a CIB Bank Online vonatkozó menüpontjában megtekintheti, hogy a fizetési
megbízások befogadásra/ /teljesítésre vagy visszautasításra kerültek. Amennyiben
valamilyen technikai hiba folytán a visszaigazolás elmarad, akkor a Bank jogosult az aláírást
igénylő műveletet meg nem adottnak tekinteni. A teljesítés fentiekben leírtak szerinti
elmaradásából származó károkért a Bank nem vállal felelősséget.
A Bank a fenti azonosítási módok alkalmazásával megadott fizetési műveleteket az Üzletfél
jóváhagyásának tekinti és a Bank a fenti azonosítási módok alkalmazásával a CIB Bank
Online Felhasználói Kézikönyvben meghatározott szolgáltatásra vonatkozó rendelkezést a
Bank az Üzletfél rendelkezésenként teljesíti.
A partnerlistában az Üzletfélnek lehetősége van a fizetési megbízással érintett
kedvezményezetteket rögzíteni. A kedvezményezetteket az Üzletfél az általa előzetesen
választott „becenévvel” is megjelölheti. A beceneveket az Üzletfélnek olyan módon
szükséges kiválasztania, hogy az Üzletfél számára egyértelműen beazonosítható legyen az
ilyen névvel megjelölt kedvezményezett személye és annak bankszámla száma, a
becenevek összecseréléséből adódó esetleges károkért a bank nem vállal felelősséget.
A devizaátváltó kalkulátor mini alkalmazás segítségével az Üzletfél áttekintheti a forinthoz
viszonyított Bank által jegyzett (eladási, vételi és közép) devizaárfolyamokat. A
devizakalkulátor kizárólag a Bank által jegyzett és meghirdetett devizaárfolyam alapján
számol, általános tájékoztatásul szolgál, az Üzletfél Szerződésében esetlegesen rögzített
egyedi árfolyamokat, kedvezményeket nem veszi figyelembe.
21.7.

Díjak, jutalékok, költségek
A CIB Bank Online használatáért, az ahhoz kapcsolódó egyes szolgáltatásokért, illetve az
alkalmazáson keresztül benyújtott megbízások utáni jutalék, díj, költség tekintetében az
érintett bankszámlára/fizetési/elszámolási számlára vonatkozó mindenkor hatályos
Kondíciós Lista rendelkezései az irányadóak.
Az alkalmazás igénybevételéhez használt telefonvonal, internethasználat igénybevételének
költsége az Üzletfelet terhelik.
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A CIB Bank Zrt.

HAVÁRIA HELYZETRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA

hatályos
2021. október 28.
napjától
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A jelen Különös Üzletszabályzatban használt definíciók és kifejezések a Bank Vállalati, illetve
Lakossági Üzletszabályzatában (a „VÜSZ”, illetve „LÜSZ”) meghatározott jelentéssel rendelkeznek.
Jelen Különös Üzletszabályzat a VÜSZ, illetve LÜSZ elválaszthatatlan mellékletét képezi.
1. A Bank jelen Üzletszabályzata a havária helyzetekre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
Havária helyzet jelenti a Bank működése kapcsán fellépő, olyan előre nem látható, nem
szándékos emberi eseményt, amely a Bank működésére jelentős hatást gyakorol. Havária
helyzet különösen, de nem kizárólagosan a szolgáltatás nyújtásához szolgáló rendszerek
teljes vagy részleges leállása, valamint a vis maior esemény. Vis maior esemény
elháríthatatlan külső okot jelent, ideértve az olyan körülményeket, eseményeket, amelyekre a
Banknak nincs ráhatása, azok a Bank akaratától függetlenek. Ilyennek minősül például a
háború, a természeti csapás vagy esetleg egy járvány.
Havária helyzetben a Bank - a havária helyzet mielőbbi rendezése érdekében, annak
időtartamára - jogosult egyoldalúan eltérni a meghirdetett szolgáltatási feltételektől, így
különösen, de nem kizárólagosan jogosult
-

-

-

Bankfiókjai nyitvatartási rendjét módosítani, korlátozni, melyről a Bank a honlapon, illetve
a korlátozással érintett Bankfiókok útján tájékoztatja Üzletfeleit
a szolgáltatásai nyújtását részben vagy egészben korlátozni, ideértve különösen, de nem
kizárólagosan bármelyik vagy valamennyi elektronikus csatornához, illetve bankkártyához
kapcsolódó szolgáltatás felfüggesztését is
az Üzletfél külön értesítése nélkül is bármely értesítést az Üzletfél vagy képviselője által
megadott email címre továbbítani – függetlenül az Üzletfél által korábban megadott
Értesítési Címtől
egészségvédelmi célból az Üzletfelek vonatkozásában speciális előírást tenni, amelyről
az Üzletfeleket a Bank a honlapon, illetve a Bankfiókok útján tájékoztatja.

2. Fizetési moratórium 2020. december 31. napjáig
2.1. A Bank a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a
járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény alapján az Üzletfél részére 2020.
március 19. napjától 2020. december 31. napjáig fizetési moratóriumot biztosít (a
továbbiakban: fizetési moratórium) a tőke/kamat/díjfizetésre a 2020. március 18. napján
huszonnégy órakor fennálló hitel-és kölcsönszerződések (a továbbiakban együtt: szerződés)
alapján már folyósított kölcsönök esetében.
2.2. Fizetési moratórium alóli mentesség, ki-, illetve visszalépés a fizetési moratóriumba
2.2.1. A Bank az alábbiak szerint biztosítja Üzletfelei számára a jogszabályok szerinti fizetési
moratórium alóli mentességi lehetőséget.
2.2.2. A fizetési moratórium alapján a tőke/kamat/díjfizetés alóli mentességre a 2020. március
18. napján huszonnégy órakor fennálló hitel-és kölcsönszerződések alapján már folyósított
kölcsönök esetén van lehetőség. A fizetési moratórium 2020. december 31-éig tart.
Az Üzletfeleknek joguk van az eredeti hitel-/kölcsönszerződések szerinti teljesítésre.
A fizetési moratórium hatálya alóli kilépési nyilatkozatot opt out nyilatkozatnak nevezi a jelen
Különös Üzletszabályzat, míg a fizetési moratórium hatálya alá visszalépési nyilatkozatot
pedig opt in nyilatkozatnak.
2.2.3. Az opt out nyilatkozat kitöltésével és a Bank részére történő benyújtásával az Üzletfél a
nyilatkozatban megjelölt szerződése vonatkozásában nem kéri a szerződésből eredő tőkekamat és díjfizetési kötelezettsége felfüggesztését. Fogyasztónak nem minősülő Üzletfél
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esetén az opt out nyilatkozat az Üzletfél választása szerint vonatkozhat kizárólag a kamat
megfizetésére.
A nyilatkozat visszavonható (opt in). A nyilatkozat visszavonást követően újra megadható
(ismételt opt out) amennyiben a fizetési moratórium feltételei fennállnak. Az Üzletfél adott
szerződése vonatkozásában több alkalommal is élhet az opt out, illetve az opt in
lehetőségével. Amennyiben az Üzletfél több szerződése vonatkozásában kíván élni a
moratóriummal, úgy ezen szerződések vonatkozásában külön-külön kell nyilatkozatot tennie.
A Bank mind az opt out, mind az opt in nyilatkozatban foglaltaknak 3 munkanapon belül tesz
eleget. Ettől abban az esetben térhet el a Bank, amennyiben olyan informatikai fejlesztés van
folyamatban, mely miatt nem garantálható a 3 munkanapon belüli feldolgozás. Amennyiben ez
fennáll, arról a Bank a honlapján és ügyfélszolgálatán keresztül tájékoztatja az Üzletfeleit.
Az Üzletfél által a fizetési moratórium lejáratát követően fizetendő törlesztőrészletek összege
nem növekszik a fizetési moratórium lehetőségének igénybevétele miatt, ami a futamidő
jogszabály szerinti meghosszabbításával kerül biztosításra.
2.2.4. Fogyasztó Üzletfelek esetén további szabály
Opt out nyilatkozat megadása
A fogyasztó Üzletfél Bankfiókban, a www.cib.hu/nyilatkozom internetes oldalon (a
továbbiakban: nyilatkozati oldal), illetve a CIB24-en keresztül opt out nyilatkozatot tehet. Az
opt out nyilatkozatot abban esetben, ahol a törlesztési számla az Üzletfél tulajdonában álló
Bankszámla, az az adós teheti meg, aki a törlesztési számla tulajdonosa. Abban az
esetben, ahol a törlesztési számla banki technikai számla, akkor az az adós, illetve
adóstárs aki a törlesztést teljesíti, teheti meg az opt out nyilatkozatot.
Bankfiókban
Az Üzletfél a Bankfiókban az internetbanki pulton, a cib.hu-n keresztüli nyilatkozattétel
szabályainak megfelelően tehet opt out nyilatkozatot.
CIB.HU-n keresztül
A nyilatkozati oldalon azok az Üzletfelek nyilatkozhatnak felhasználói azonosítójuk és a
generált jelszavuk segítségével, akik rendelkeznek az alábbi szolgáltatásra vonatkozó
szerződések valamelyikével:
- CIB Internet Bank
- CIB Bank Online
- CIB Bank mobilalkalmazás
CIB24-en keresztül
A CIB24-en az Üzletfél TAK kód felhasználásával, illetve TAK kód ismeretének hiányában
szigorított azonosítást követően tehet opt out nyilatkozatot.
Opt in nyilatkozat megadása
Az opt in nyilatkozatot az Üzletfél a www.cib.hu/nyilatkozom internetes oldalon (a
továbbiakban: nyilatkozati oldal), illetve a CIB24-en keresztül teheti meg.
CIB.HU-n keresztül
A nyilatkozati oldalon azok az Üzletfelek nyilatkozhatnak felhasználói azonosítójuk és a
generált jelszavuk segítségével, akik rendelkeznek az alábbi szolgáltatásra vonatkozó
szerződések valamelyikével:
- CIB Internet Bank
- CIB Bank Online
- CIB Bank mobilalkalmazás
CIB24-en keresztül
A CIB24-en az Üzletfél TAK kód felhasználásával, illetve TAK kód ismeretének hiányában
szigorított azonosítást követően tehet opt in nyilatkozatot.
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Opt in nyilatkozat megadása hitelkártya szerződés esetében, valamint egyéb,
hitelkártya szerződésre vonatkozó rendelkezések
Abban az esetben, ha az Üzletfél a megtett (opt out) nyilatkozat ellenére a Fizetési Türelmi
Idő végéig nem fizeti meg a hitelkártya számláján a fordulónapon megállapított Minimum
Fizetendő Összeget, a késedelembe eséstől számított 30 napon belül a Bank rögzített
vonalon hívja fel az Üzletfelet, annak érdekében, hogy az Üzletfél megerősíthesse az opt
in vagy opt out szándékát. Amennyiben a 30 nap eredménytelenül telik el, azaz Üzletfél
nem erősíti meg az opt in vagy opt out szándékát, a Bank a 31. naptól vélelmezi az Üzletfél
opt in szándékát, azaz az Üzletfelet fizetési moratórium alá tartozónak tekinti.
Amennyiben az Üzletfél az opt out nyilatkozat és az opt in nyilatkozat megtétele között
teljesen megfizette a hitelkártya számláján fennálló tartozását - tehát hitelkerete egészét
elérhető egyenlegként használhatja-, a Bank az Üzletfél által megtett opt in nyilatkozatot
visszautasítja, annak jogkövetkezményeit nem alkalmazza. Erről a Bank az Üzletfelet azon
a csatornán értesíti, amely csatornán az Üzletfél az opt in nyilatkozatot megtette.
Amennyiben az Üzletfél hitelkártya szerződésében foglalt hitelkeretének a 2020. március
18. éjfélkor fennálló tartozása fizetési moratórium hatálya alatt áll és ezen fizetési
moratóriumi időszak alatt bármikor az Üzletfél kezdeményezi a hitelkártya szerződése
megszűntetését, akkor ez egyben a fizetési moratórium alóli kilépést is jelent.
A Bank az opt in nyilatkozat megtételekor az Üzletfél fennálló tartozását vagy a
korábbiakban megtett opt out nyilatkozatakor fennálló tartozását vonja a fizetési
moratórium alá, szem előtt tartva, hogy az Üzletfél számára melyik a kedvezőbb, és
megvizsgálva azt, hogy az opt out és opt in nyilatkozat között hogyan alakultak az Üzletfél
befizetései, illetve, hogy a fizetési moratórium alatt élt-e az Üzletfél az előtörlesztési
lehetőséggel.
Vegyes rendelkezések
Szakaszos folyósítású lakossági ingatlanfedezetes építési és bővítési célú
hitelszerződések esetén a Bank azokat a kölcsönrészleteket is a fizetési moratórium
hatálya alá tartozónak kezeli, amelyeket 2020. március 18. napja után folyósított a Bank,
feltéve, hogy az szerződés szerinti első részlet folyósítására 2020. március 18. éjfélig
került sor.
Amennyiben az Üzletfél korábban állandó átvezetési/átutalási megbízást adott meg a
törlesztőrészletek rendezésére, akkor azt az Üzletfélnek vissza kell vonnia, ezek leállítása
nem történik meg a Bank által automatikusan. Amennyiben az Üzletfél a Banknál vezetett
folyószámlával
rendelkezik,
és
nem
rendelkezik
a
törlesztőrészletek
átvezetésének/átutalásának felfüggesztéséről, úgy a Bank havonta egyszer, az eredeti
törlesztőrészlet esedékességének dátumát követő egy héten belül gondoskodik a
törlesztőrészlet Banknál vezetett folyószámlájára történő visszautalásáról.
Lakossági jelzáloghitel és személyi kölcsön szerződések esetében a fizetési
moratórium alatt az eredeti esedékességkor meg nem fizetett tőketörlesztő összegek
2020.12.31. napját követően a hitel-/kölcsönszerződésben meghatározott gyakorisággal
lesznek esedékesek. A tőketartozást sem a fizetési moratórium ideje alatt, sem a fizetési
moratórium lejártát követően nem lehet a fizetési moratórium ideje alatt nem teljesített
kamat és díj összegével megnövelni. A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott
kamatot és díjat a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a fizetési
moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni.
A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az
esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben
megfizetendő kamat és díj összege együttesen ne haladja meg az eredeti
hitel/kölcsönszerződése szerinti törlesztőrészletek összegét. A pontos törlesztendő tőke,
kamat és díj összegekről - ideértve a fizetési moratórium miatt felhalmozódott kamat és díj
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összegét is-, valamint a módosított futamidőről és az új lejárat napjáról a Bank 2020.12.31ét követően haladéktalanul tájékoztatást küld az Üzletfél részére.
Lakossági folyószámlahitelek esetében az opt out nyilatkozat eredményeként az eredeti
hitelkeret visszaállításra kerül. A fizetési moratórium időszaka alatt felgyűlt kamatot, díjakat
12 havi egyenlő, kamatmentes részletben kell megfizetnie az Üzletfélnek. Az első részlet
esedékességének napja az opt out nyilatkozat Bank általi rögzítését követő hónap 4.-e. A
havi részlet összege úgy kerül meghatározásra, hogy a fizetési moratórium időszaka alatt
összegyűlt kamat és díj elosztásra kerül a törlesztő részletek számával, azaz 12-vel. Az
Üzletfél jogosult arra, hogy a moratórium miatt elkülönített tartozását részlegesen
előtörlessze, ez azonban nem minősül a moratórium hatálya alóli kikerülésnek, ez
önkéntes teljesítésnek minősül. Az Üzletfél jogosult teljes vagy részleges előtörlesztésre is.
Az előtörlesztést az elkülönített számlára történő pénztári befizetéssel, vagy Bankon belüli
vagy más bankból indított átutalással lehet teljesíteni. Ebben az esetben az előtörlesztett
összegből automatikusan levonásra kerülnek az időarányos díjak és kamatok, majd a
maradék összeggel visszaemelésre kerül a hitelkeret. Ennek megfelelően az Üzletfél újra
használni tudja a hitelkeret ezen részét.
Lakossági folyószámlahitelek esetében a fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott
kamatot és díjat 2021.01.04-től kezdődően 12 havi egyenlő részletben kell megfizetni, az
egyes részletek esedékessége minden hónap 4.-e. A pontos törlesztendő összegekről a
Bank 2020.12.31-ét követően haladéktalanul tájékoztatást küld az Üzletfél részére.
Lakossági folyószámlahitelek kapcsán tett opt in nyilatkozat esetén a fizetési
moratóriumba történő visszalépés csak azon tartozás összegének erejéig teljesíthető, mely
összeg még nem került visszafizetésre, illetve újra felhasználásra. Amennyiben a fizetési
moratóriumból történő kilépés és a moratórium hatálya alá történő tervezett visszalépés
időpontja között a tartozás már teljes mértékben visszafizetésre, majd az ennek
következtében visszaállított hitelkeret ismét kihasználásra került, akkor ebben az esetben a
fizetési moratórium hatálya alá való visszalépés nem lehetséges, tekintettel arra, hogy a
visszaállított hitelkeret terhére történő kölcsön(ök) folyósítására már 2020. március 18.
napját követően került sor. Amennyiben a fizetési moratóriumból történő kilépés és a
fizetési moratóriumba történő tervezett visszalépés időpontja között a tartozás csak
részben került visszafizetésre és a hitelkeret csak részben került kihasználásra, akkor a
vissza nem fizetett részre ismét igényelhető a fizetési moratórium. A Bank minden esetben
egyedileg vizsgálja meg a fizetési moratóriumba történő visszalépési kérelmek
megalapozottságát.
Amennyiben nem lehetséges a visszalépési kérelem teljesítése, úgy ennek eredményéről
az ügyintéző haladéktalanul, az opt in nyilatkozat megtételekor CIB24-en telefonhívás
alapján tájékoztatja a nyilatkozó Üzletfelet.
Hitelkártya szerződések esetén az opt outra vonatkozó nyilatkozattétel A
nyilatkozattételt követő munkanapon 17 órakor a Bank az Üzletfél rendelkezésére bocsátja
annak eredeti hitelkeretét, a fizetési moratórium alá vont összeg a hitelkártyaszámláján
megjelenik.
A fizetési moratórium alatt felhalmozott kamattartozás érvényesítésében történő változások
szerint az Üzletfél hitelkártyája számláján a továbbiakban nem történik meg a moratórium
alatt a tőketartozásból eredő felhalmozott kamat egyösszegű terhelése. Azon Üzletfelek
esetén, akik 2021. június 18. és 2021. szeptember 30. között tesznek opt out nyilatkozatot,
vagy a fizetési moratórium lejártával a Bank kilépteti őket a fizetési moratórium hatálya alól,
a Bank ún. porlasztást alkalmaz, melynek lényege, hogy a felhalmozott kamatösszeget 12
egyenlő részben terheli az Üzletfél hitelkártyája számláján.
Az első rész terhelésére a 2021. novemberi fordulónapon kerül sor, majd ezt követően
további 11 hónapban, mindig a fordulónapon. A Bank sms-ben tájékoztatja az Üzletfelet a
még porlasztandó összegről. Az Üzletfél a fordulónapján keletkező kivonatán az aktuális
havi terhelést „Moratórium kamat porlasztás 1/12 – Fordulónapi” címmel olvashatja.
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A porlasztás elve nem érvényesül abban az esetben, ha a kilépéskor fennálló felgyűlt
kamattartozás nem haladja meg az 500 Ft összeget. Ilyen esetben a korábbiakhoz
hasonlóan, egyösszegű terhelésre kerül sor a kilépést követő első fordulónapon.
Amennyiben az Üzletfél a hitelkeretét maximum a terhelt kamatösszeggel túllépi, abban az
esetben a „Hitelkeret túllépés díja” a következő napon jóváírásra kerül.
A felhalmozott, porlasztásra váró kamatösszeg részleges vagy teljes előtörlesztését kérheti
az Üzletfél a kilépést követően. Ilyen szándékát jelezheti a CIB24 telefonos
ügyfélszolgálaton keresztül. Az előtörlesztéssel érintett összeg terhelésére legkésőbb a az
Üzletfél előtörlesztési igényének Bank általi befogadását követő Banki munkanap végéig
kerül sor az Üzletfél hitelkártyaszámláján. Az előtörlesztéssel érintett összeg a hitelkártya
számla elérhető egyenlegét csökkenti.

2.2.5 Fogyasztónak nem minősülő Üzletfelek esetén további szabály
Jelen pont vonatkozásában kisvállalkozónak minősülő Üzletfél a 300 millió forint éves nettó
árbevétel és mérlegfőösszeg alatti egyéni és társas vállalkozások.
Önálló cégjegyző Üzletfél esetében
Opt out nyilatkozat megadása
Az önálló cégjegyző Üzletfél az alábbi csatornákon teheti meg az opt out nyilatkozatot:
-

-

CIB24-en TAK kód felhasználásával
Email
o a kisvállalkozásnak nem minősülő Üzletfelek a moratorium.vallalat@cib.hu,
a
kisvállalkozásnak
minősülő
Üzletfelek
a
kisvallalkozasok_moratorium@cib.hu e-mail címen
CIB.HU-n keresztül
Írásban postai levél útján
Bankfiókban papír alapon, kisvállalkozásnak minősülő Üzletfél esetében

Opt out nyilatkozat folyószámla hitelszerződések esetén- speciális rendelkezés
A fizetési moratórium alá tartozó folyószámlahitelek kettékönyvelése moratórium alá
tartozó és moratórium alá nem tartozó részre 2020. április 27-én történt meg, amennyiben
az Üzletfél ezt megelőzően nem jelezte, hogy a moratóriumra nem tart igényt és kérte,
hogy a szerződésre az eredeti szerződésben foglalt esedékességi időpontok
vonatkozzanak.
Opt in nyilatkozat megadása
Az önálló cégjegyző Üzletfél az alábbi csatornákon tehet opt in nyilatkozatot:
- CIB.HU-n keresztül
- kisvállalkozásnak nem minősülő Üzletfelek a
moratorium.vallalat@cib.hu, a
kisvállalkozásnak minősülő Üzletfelek a kisvallalkozasok_moratorium@cib.hu e-mail
címen
- CIB24-en TAK kód felhasználásával
- Írásban postai levél útján
- Bankfiókban papír alapon
Együttes cégképviselettel rendelkező cégjegyző Üzletfél esetén
Az Üzletfél az alábbi csatornákon teheti meg az opt out, illetve opt in nyilatkozatot:
- kisvállalkozásnak nem minősülő Üzletfelek moratorium.vallalat@cib.hu, a
kisvállalkozásnak minősülő Üzletfelek a kisvallalkozasok_moratorium@cib.hu e-mail
címen
- Írásban postai levél útján
- Bankfiókban papír alapon
Opt in nyilatkozat megadása- speciális rendelkezések
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Abban az esetben, ha az Üzletfél a megtett opt out nyilatkozat ellenére nem tesz eleget az
opt out nyilatkozattal érintett szerződésből eredő tőke- kamat és díjfizetési
kötelezettségének, a késedelembe eséstől számított 30 napon belül a Bank megkeresi az
Üzletfelet, annak érdekében, hogy az Üzletfél megerősíthesse az opt in vagy opt out
szándékát. Amennyiben a 30 nap eredménytelenül telik el, azaz Üzletfél nem erősíti meg
az opt in vagy opt out szándékát, a Bank oly módon vélelmezi az Üzletfél opt in szándékát,
hogy az Üzletfelet a késedelembe esés időpontjától számítva, a fizetési moratórium
hatálya alá tartozónak tekinti.
Bank tájékoztatása a fizetési kötelezettségek ütemezéséről és a módosult
szerződéslejáratáról
A fizetési moratóriummal érintett szerződések szerinti fizetési kötelezettségek
teljesítésének megváltozott ütemezéséről, ezen szerződések módosult lejáratáról a Bank
elsősorban az Üzletfél által a Bank részére az érintett hitel/kölcsönjogviszonnyal
összefüggésben megadott értesítési e-mail címen értesíti, ennek hiányában azon az e-mail
címen, amelyről az Üzletfél korábban az opt out nyilatkozatát a Banknak megküldte. A
Bank által megküldött tájékoztatás a tájékoztatási csatorna jellegére tekintettel a vonatkozó
e-mail kiküldésével megvalósultnak minősül.
A Bank által jelen pont szerint adott tájékoztatás nem minősül a Bank részéről
kezdeményezett egyoldalú szerződésmódosításnak, tekintettel arra, hogy a fizetési
moratóriummal érintett szerződés szerinti fizetési kötelezettség teljesítésének ütemezése
és a szerződés lejárata a jogszabály erejénél fogva módosul. A Bank a módosításról a fent
rögzítettek szerint tájékoztatást nyújt akkor, amikor meghatározhatóvá válnak a
tájékoztatás tárgyát képező adatok.
2.3 Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
2.3.1. A szerződések teljesítési határidejének módosulása a szerződést biztosító járulékos és
nem járulékos mellékkötelezettségeket is módosítja, függetlenül attól, hogy a
mellékkötelezettséget szerződésbe vagy egyoldalú jognyilatkozatba foglalták a felek.
2.3.2. A szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás
időtartama a fizetési moratórium idejével meghosszabbodik. A fizetési moratórium fennállása
alatt lejáró szerződés 2020. december 31-éig meghosszabbodik.
Valamennyi biztosíték nyújtó (így például jelzálogjog, bankgarancia, kezesség) által tett
kötelezettségvállalások teljesítési határideje és érvényessége a jogszabály erejénél fogva
meghosszabbodik.
2.4 Rendelkezések fogyasztónak nem minősülő Üzletfelek hitel/kölcsön jogviszonyai
vonatkozásában
A fizetési moratórium időtartama alatt a szerződés alapján fennálló tőketartozásra kamatot
számít a Bank, melynek mértéke és átárazódásának gyakorisága megegyezik a
szerződésben foglaltakkal, de a felhalmozott kamatösszeg megfizetésére csak a fizetési
moratórium lejáratát követően, a szerződés szerinti fizetési gyakorisággal összhangban kerül
sor. A fizetési moratórium alatt a szerződés alapján fizetendő díjak is a csak a fizetési
moratórium lejáratát követően, ütemezetten lesznek esedékesek.
Az Üzletfélnek bármikor lehetősége van előtörlesztéssel élni, és ezzel a fizetési moratórium
hatálya alá eső tartozását csökkenteni, melyre a szerződés szerinti előtörlesztési feltételek
vonatkoznak.
Amennyiben az Üzletfél a fizetési moratóriumból kilép, vagy a fizetési moratórium véget ér, a
fizetési moratórium időszaka alatt felgyűlt kamat-, díj- és jutalékösszegek összevonásra
kerülnek. Ezek megfizetésére a fizetési moratóriumban töltött időszak miatt meghosszabbított
futamidő végéig kamatmentes egyenlő összegű részletfizetéssel kerül sor.
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A fizetési moratórium miatt a szerződés futamideje úgy hosszabbodik meg, hogy a fizetési
moratórium lejáratát követően az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium
alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat- és díj összege együttesen ne haladja meg
az eredeti szerződés szerinti legmagasabb törlesztő összeget.
Amennyiben a Kölcsönszerződés eredeti lejárata 2020. december 31. előtti időpontra esik,
akkor a Kölcsönszerződés lejárata automatikusan a jogszabály alapján meghosszabbodik.
Amennyiben az Üzletfélnek a fizetési moratórium alkalmazását megelőzően volt már
késedelmes, meg nem fizetett tőke, kamat és díjtartozása, akkor ezen összegek a fizetési
moratórium lejáratát követő napon egyösszegben esedékessé válnak.
2.4.1. Folyószámla-hitelkeret szerződések
A folyószámla-hitelkeret szerződések abban az esetben tartoznak a fizetési moratórium
hatálya alá, ha azok rendelkeztek lehívott egyenleggel 2020 március 18. napján. Ebben az
esetben a Bank fizetési moratóriumot az alábbiak szerint biztosítja.
2.4.1.1 Folyószámlahitelkeret szerződés technikai kezelése
A 2020. március 18. napján fennálló kinnlevőségnek (a keret lehívott része) megfelelő
összeggel a Bank csökkenti az Üzletfél hitelkeretét, és ezt a kinnlevő tőkeösszeget egy
technikai számlán különíti el. A folyószámlára beérkező összegek a fizetési moratórium
értelmében ezt az elkülönített hitelrészt nem törlesztik automatikusan. Az elkülönített
összegre a fizetési moratórium időszaka alatt a Bank szerződés szerinti kamatot és díjakat
számít, de ezek megfizetésére a 2.4.3 pont vonatkozik.
A fentiek szerint elkülönített rész esetleges előtörlesztésekkel csökkentett összegét a Bank a
moratórium lejáratát követően könyveli vissza a hitelkerethez15. Az elkülönítés után
fennmaradó (2020. március 18. napján nem lehívott) keretösszeget az Üzletfél a
továbbiakban
normál
folyószámla-hitelkeretként
használhatja
a
szerződésben
meghatározottak szerint és a szerződésben foglalt kamat és díjak megfizetése ellenében. A
fizetési moratórium technikai beállítására 2020 április 27-én került sor, az április végi
kamatelszámoláskor a Bank elszámolta, szükség esetén jóváírta, a fizetési moratórium
kezdete óta a 2020. március 18. napján fennálló egyenlegre beszedett kamatokat. A Bank
az egyenleg teljes összegére folyamatosan halmozódik a megfizetésre nem kerülő kamatot
összege a fizetési moratórium időszaka alatt, kivéve, ha az Üzletfél nyilatkozik a fizetési
moratóriumból való kilépésről és ekként a kamatok és díjak megfizetése az eredeti
szerződésben foglalt időpontokban – azaz minden hónap végén - megvalósul.
2.4.1.2. Előtörlesztésre vonatkozó szabályok
Az Üzletfél a fizetési moratórium ideje alatt a 2020. március 18. napján fennálló
kinnlevőségüket jogosult részben előtörleszteni. Előtörlesztésre az Üzletfél számára megadott
technikai számlaszámra történő utalással kerülhet sor. Az előtörlesztett összeggel a
felhalmozott díjak és kamatok levonását követően a folyószámlahitel felhasználható
keretösszege megnő. Az előtörlesztett összegre a fizetési moratórium a továbbiakban nem
vehető igénybe.

2.4.1.3. A fizetési moratórium alatt lévő összegre felszámított kamat, illetve esetleges
díjfizetési kötelezettség megfizetésének esedékessége, amennyiben az Üzletfél nem lép ki a
fizetési moratórium hatálya alól.

15

A 3. pontban leírt hiteltörlesztési moratóriumra tekintettel nem alkalmazandó.
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A fizetési moratórium alatt a kamatszámításra – beleértve a kamatátárazódás gyakoriságát
is – a felek között fennálló szerződés feltételei vonatkoznak.
A fizetési moratórium alatt lévő összegre a moratórium alatt felszámított kamat, illetve
esetleges díjfizetési kötelezettség megfizetésére a Bank a 2.4.4.1 és 2.4.1.4.2 pont szerinti
meghosszabbított lejáratig vagy 2.4.1.4.3 pont alkalmazása esetén 12 hónapig havonta
egyenlő összegben törlesztendő kamatmentes részletfizetési lehetőséget biztosít külön
szerződésmódosítás nélkül – melyre lehetőséget biztosít a jogszabály – az Üzletfeleknek
nyújtott tájékoztatás alapján a moratórium lejáratát követő hónap 4. napjától kezdődően16.
Az adott havi részlet megfizetésének esedékessége minden hónap 4. napja. A részletfizetés
kamatmentességének feltétele, hogy az esedékes törlesztés határidőben megtörténjen,
ellenkező esetben a Bank késedelmi kamatot számíthat fel. A fentiektől eltérő időszakú
részletfizetés alkalmazásához kétoldalú megállapodás megkötése szükséges.
Amennyiben az Üzletfél az opt out nyilatkozat megtételét követően opt in nyilatkozatot tesz,
a fizetési moratórium nem vonatkozik a 2020. március 18. 24:00 követően folyósított
kölcsönökre. Az Üzletfél folyószámlahitel esetében csak akkor tud opt in nyilatkozatot tenni,
azaz visszalépni a fizetési moratórium hatálya alá, ha az opt out nyilatkozat megtételét, azaz
a fizetési moratóriumból történő kilépést követően folyamatosan használja a hitelkeretét,
azaz nap végi egyenlege negatív marad. Ebben az esetben az alábbi két összeg közül a
kisebb kerül fizetési moratórium hatálya alá: nyilatkozatát megelőzően fizetési moratórium
alatt lévő már folyósított kölcsönösszeg vagy a nyilatkozatát követően a
folyószámlahitelkeretből igénybe vett legkisebb összeg.
2.4.1.4. A fizetési moratórium alatt lévő Folyószámlahitelszerződés lejárata
2.4.1.4.1. Fix futamidővel rendelkező folyószámlahitelszerződés esetén
A keret automatikusan a jogszabály alapján meghosszabbodik az alábbi képlet alapján:
eredeti lejárat+ 288 nap.
2.4.1.4.2. Évente megújuló folyószámlahitelkeret esetén
Ezen keretek a 2020. március 18. napját követő fordulónapon a 2.4.4.1-es pontban
leírtakhoz hasonlóan kerülnek megújításra.
2.4.1.4.3. Lejárat nélküli folyószámlahitelek esetén
A lejárat nélküli folyószámlahitel esetén a folyószámlahitel keretnek továbbra sincs lejárata,
amely módosulhatna vagy módosításra kerülhetne. A fizetési moratórium alatt lévő összegre a
moratórium lejáratáig felszámított kamat, illetve esetleges díjfizetési kötelezettség
megfizetésére a Bank a fizetési moratórium időszakának megfelelő időtartamot kamatmentes
részletfizetési lehetőséget biztosít külön szerződésmódosítás nélkül – melyre lehetőséget
biztosít a jogszabály – az Üzletfélnek nyújtott tájékoztatás alapján a moratórium lejáratát
követő hónap 4. napjától kezdődően17. Az adott havi részlet megfizetésének esedékessége
minden hónap 4. napja.
2.4.1.4.4.Folyószámlahitelszerződés lejáratának hosszabbítása, ha az Üzletfél 2020 április 27ét követően kilépett a fizetési moratóriumból
A fizetési moratórium alatt lévő folyószámlahitelszerződés lejáratának meghosszabbítása a
jogszabály alapján a fizetési moratóriumban töltött idővel egyenlő mértékben ebben az
esetben is megtörténik, de ebben az esetben a fizetési moratórium vége dátum a nyilatkozat

16
17

A 3. pontban leírt hiteltörlesztési moratóriumra tekintettel nem alkalmazandó.
A 3. pontban leírt hiteltörlesztési moratóriumra tekintettel nem alkalmazandó.
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ügyfél általi aláírásának dátuma.
a. Amennyiben az Üzletfél az eredeti hitelszerződés lejáratát megelőzően nyilatkozik
a fizetési moratóriumból való kilépésről, akkor az eredeti lejárat + fizetési moratórium
alatt töltött idő lesz az új lejárat.
b. Amennyiben az Üzletfél az eredeti hitelszerződés lejáratát követően nyilatkozik a
fizetési moratóriumból való kilépésről, akkor a nyilatkozat dátuma + fizetési
moratóriumban töltött idő lesz az új lejárat.
Amennyiben a szerződés lejáratának hosszabbítására az Üzletfél nem tart igényt, akkor az
Üzletfélnek kezdeményeznie kell üzletkötőjénél a normál rend szerinti kétoldalúan megkötésre
kerülő szerződésmódosítást, vagy a szerződést felmondhatja.
A fizetési moratórium alatt felhalmozódott kamatokat és díjakat ebben az esetben is a lejáratig
kell egyenlő részletekben megfizetni a fizetési moratórium alatt töltött időszak végétől, kivéve,
ha nyilatkozatukban kérik a nyilatkozat dátumát megelőző hó végéig már felhalmozódott
kamatok beterhelését a számlájukon a nyilatkozat lekönyvelésével egyidejűleg.
2.4.2. Szakaszos folyósítású és több részletben lehívható eseti vagy rulírozó ügyletek
A Bank ezen ügyletek esetében akként jár el, hogy amennyiben 2020. március 18. napját
megelőzően már folyósított kölcsönt adott szerződés vonatkozásában, arra vonatkozik a
moratórium, de a 2020. március 18. napját követően további kölcsön(ök) folyósítása is
történik, akkor a Bank az ezen 2020. március 18. napját követően folyósított kölcsön(öke)re
nem vonatkozik a fizetési moratórium. Ezen ügyletekre vonatkozó szerződések szerinti
fizetési kötelezettségek teljesítésére vonatkozó ütemezés és ezen szerződések lejárata a
moratóriummal összhangban módosul, melyről a Bank az Üzletfelet a jelen Különös
Üzletszabályzatban rögzítettek szerint tájékoztatja.
2.4.3. Fenti speciális rendelkezésekkel nem érintett hitel/kölcsönszerződések (ideértve, de
nem kizárólagosan az egyösszegben folyósított hiteleket)
A Bank ezen ügyletek esetében akként jár el, hogy amennyiben 2020. március 18. napját
megelőzően már folyósított kölcsönt adott szerződés vonatkozásában, arra vonatkozik a
moratórium. Ezen ügyletekre vonatkozó szerződések szerinti fizetési kötelezettségek
teljesítésére vonatkozó ütemezés és ezen szerződések lejárata a moratóriummal
összhangban módosul, melyről a Bank az Üzletfelet a jelen Különös Üzletszabályzatban
rögzítettek szerint tájékoztatja.
2.5. Kamatkedvezményre vonatkozó rendelkezés
2.5.1. Fogyasztónak minősülő Üzletfelek esetében az ingatlanfedezettel biztosított
kölcsönszerződések vonatkozásában a Bank a Fizetési moratórium hatálya alatt eltekint a
jóváírás – mint a kamatkedvezmény feltétele – ellenőrzésétől. Ennek következtében a Fizetési
moratórium hatálya alatt ezen feltétel nem teljesítése nem vonja maga után a
kamatkedvezmény elveszítését. Jelen rendelkezés valamennyi fennálló ingatlanfedezettel
biztosított kölcsönszerződésre alkalmazandó.
Fogyasztónak minősülő Üzletfelek esetében a Fizetési moratórium hatálya alatt álló személyi
kölcsönszerződések vonatkozásában a Bank a Fizetési moratórium hatálya alatt eltekint a
jóváírás – mint a kamatkedvezmény feltétele – ellenőrzésétől. Ennek következtében ezen
szerződések esetén a Fizetési moratórium hatálya alatt ezen feltétel nem teljesítése nem
vonja maga után a kamatkedvezmény elveszítését.
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2.5.2. A kisvállalkozásnak minősülő Üzletfelek esetében a Fizetési moratórium hatálya alá
tartozó hitelszerződések vonatkozásában a Bank a Fizetési moratórium alatt eltekint a
kamatkedvezmény feltételeinek ellenőrzésétől. Ennek következtében ez idő alatt a
kamatkedvezmény feltételeinek nem teljesítése nem eredményezi a kamatkedvezmény
elveszítését. Jelen rendelkezés vonatkozásában kisvállalkozás Üzletfélnek minősül a
dinamikus folyószámlahitel, dinamikus eseti hitel, vario folyószámlahitel, vario eseti
hitelterméket igénybe vevő Üzletfél.

3. Fizetési moratórium 2021. január 1. napjától 2021. október 31. napjáig

A Bank az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő
vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi
CVII. törvény, valamint a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös
szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján az Üzletfél
részére 2021. január 1. napjától 2021. október 31. napjáig fizetési haladékot (hiteltörlesztési
moratórium) biztosít a tőke/kamat/díjfizetés tekintetében a 2020. március 18. napján
huszonnégy órakor fennálló hitel-és kölcsönszerződések alapján már folyósított kölcsönök
esetében, illetve ezen felül hitelfelmondási haladékot biztosít.
A szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás
időtartama a 2021. október 31. napjáig tartó fizetési moratórium idejével meghosszabbodik. A
2021. október 31. napjáig tartó fizetési moratórium fennállása alatt lejáró szerződés 2021.
október 31. napjáig meghosszabbodik.
A szerződés teljesítési határidejének módosulása a szerződést biztosító járulékos és nem
járulékos mellékkötelezettségeket - ideértve a garanciaszerződést, illetve a garanciavállaló
nyilatkozatot - is módosítja, függetlenül attól, hogy a mellékkötelezettséget szerződésbe vagy
egyoldalú jognyilatkozatba foglalták a felek.
A 2021.október 31-ig tartó fizetési moratóriumra egyebekben a 2020. december 31. napjáig
tartott fizetési moratórium szabályai alkalmazandók azzal, hogy ahol a jelen Különös
Üzletszabályzat 2020.december 31. napjára hivatkozik, az alatt a 2021. október 31. napjáig
tartó fizetési moratórium tekintetében 2021. október 31. napja értendő.

4. Fizetési moratórium 2021. november 1. napjától 2022. június 30. napjáig
Ha az Üzletfél szerződése 2021. szeptember 30. napján fizetési moratórium hatálya alá
tartozik, akkor 2021. november 1. napjától fizetési moratóriumra abban az esetben jogosult az
Üzletfél, ha 2021. október 1. és 2021. október 31. napja között erre vonatkozó kérelmet nyújt
be. A Bank online csatornán megadott kérelemnek tekinti a CIB24-en megadott kérelmet.
Amennyiben az Üzletfél fogyasztó, úgy a fizetési moratóriumban érintett szerződése abban
az esetben állhat fizetési moratórium hatálya alatt 2021. november 1. napjától, ha az Üzletfél
alábbi feltételek valamelyikének megfelel:
2020. március 18-a óta:
- az Üzletfél háztartásában a rendelkezésre álló jövedelem tartósan csökkent
- az Üzletfél legalább 30 napig munkanélküli vagy álláskereső volt, vagy a kérelem
benyújtásakor annak minősül, illetve a vele egy háztartásban élő hozzátartozója
legalább 30 napig munkanélküli vagy álláskereső volt, illetve a kérelem
benyújtásakor annak minősül,
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- az Üzletfél közfoglalkoztatóval közfoglalkoztatási jogviszonyban állt, vagy a
kérelem benyújtásakor közfoglalkoztatási jogviszonyban áll, illetve a vele egy
háztartásban élő hozzátartozója közfoglalkoztatási jogviszonyban állt, vagy kérelem
benyújtásakor közfoglalkoztatási jogviszonyban áll.
A kérelem benyújtásakor:
- az Üzletfél legalább egy gyermeket tart el, ideértve a 25. életévét betöltött
megváltozott munkaképességű személyt is, amennyiben ezen személy állapota
legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg, vagy a
várandósság betöltött 12. hetét meghaladóan gyermeket vár, illetve a vele egy
háztartásban élő hozzátartozója gyermeket vár vagy
- az Üzletfél saját jogú nyugellátásban vagy hozzátartozói nyugellátásban részesül,
illetve a vele egy háztartásban élő hozzátartozója saját jogú vagy hozzátartozói
nyugellátásban részesül.
A fogyasztó Üzletfél nem veheti igénybe a fizetési moratóriumot 2021. november 1.
napjától, ha értékpapír fedezete mellett nyújtott hitelszerződéssel vagy kézizálog

fedezete mellett nyújtott kölcsönszerződéssel rendelkezik.
A fogyasztónak nem minősülő Üzletfél esetén (ideértve az egyéni vállalkozó és
őstermelő Üzletfelet is) a kérelem benyújtására akkor jogosult az Üzletfél, ha
- a tevékenységéből származó nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelőző 18

hónapban legalább 25%-kal csökkent és
- az Üzletfél 2020. március 18. és a kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem

kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön felvételére vonatkozó új
szerződést.
A kérelem benyújtására 2021. október 1. és október 31. napja között van lehetőség. 2021.
október 31. napját követően a Bank kérelmet nem fogad be. Amennyiben az Üzletfél a
kérelmet nem 2021. október 1. és október 31. között teszi meg vagy az nem felel meg a fent
írt feltételeknek, úgy az Üzletfél szerződése tekintetében a fizetési moratórium megszűnik.
A kérelem benyújtására az alábbi csatornákon keresztül van lehetőség:
Fogyasztónak minősülő Üzletfél esetén:
-

-

CIB.HU-n keresztül: a nyilatkozati oldalon azok az Üzletfelek nyilatkozhatnak
felhasználói azonosítójuk és a generált jelszavuk segítségével, akik
rendelkeznek
a
következő
szolgáltatásra
vonatkozó
szerződések
valamelyikével: CIB Internet Bank, CIB Bank Online, CIB Bank mobilalkalmazás
CIB24-en: TAK kód felhasználásával, illetve TAK kód ismeretének hiányában
szigorított azonosítást követően

Fogyasztónak nem minősülő, kisvállalati Üzletfél esetében (ideértve az egyéni
vállalkozó és őstermelő Üzletfeleket is):
-

-

Önálló cégjegyzővel rendelkező Üzletfél esetén CIB.HU-n keresztül: a
nyilatkozati oldalon azok az Üzletfelek nyilatkozhatnak felhasználói
azonosítójuk és a generált jelszavuk segítségével, akik rendelkeznek a
következő szolgáltatásra vonatkozó szerződések valamelyikével: CIB Internet
Bank, CIB Bank Online, CIB Bank mobilalkalmazás
E-mailen keresztül: a vonatkozó kérelem kitöltése és annak elektronikus
aláírással való aláírását követően a kisvallalkozasok_moratorium@cib.hu e-

mail címre való megküldésével
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-

CIB24-en keresztül: önálló cégjegyzővel rendelkező Üzletfél esetében,
amennyiben az Üzletfél rendelkezik TAK azonosítóval

Fogyasztónak és kisvállalati Üzletfélnek nem minősülő Üzletfél esetében:
-

E-mailen keresztül: a vonatkozó kérelem kitöltése és annak elektronikus
aláírással való aláírását követően a moratorium. vallalat@cib.hu e-mail címre

való megküldésével
Fizetési moratórium megszűnése
A fizetési moratórium megszűnik, ha az Üzletfél nem nyújt be a fizetési moratórium fenntartására
vonatkozó kérelmet, illetve ha kifejezetten kéri a fizetési moratórium megszüntetését.
Fogyasztónak minősülő Üzletfél esetén:
Amennyiben az Üzletfél nem nyújt be az előzőek szerinti kérelmet (fizetési moratórium hatálya
alá tartozásról), úgy a fizetési moratórium 2021.október 31. napjával megszűnik.
Fogyasztónak nem minősülő, kisvállalati Üzletfél esetében (ideértve az egyéni
vállalkozó és őstermelő Üzletfeleket is):
Amennyiben az Üzletfél nem nyújt be fizetési moratórium hatálya alá tartozásra vonatkozó
kérelmet, úgy a fizetési moratórium 2021.október 31. napjával megszűnik. Továbbá a fizetési
moratórium megszűnik amennyiben az Üzletfél erre vonatkozó kérelmet nyújt be az alábbi
csatornák valamelyikén:
-

-

Önálló cégjegyzővel rendelkező Üzletfél esetén CIB.HU-n keresztül: a
nyilatkozati oldalon azok az Üzletfelek nyilatkozhatnak felhasználói
azonosítójuk és a generált jelszavuk segítségével, akik rendelkeznek a
következő szolgáltatásra vonatkozó szerződések valamelyikével: CIB Internet
Bank, CIB Bank Online, CIB Bank mobilalkalmazás
E-mailen keresztül: a vonatkozó kérelem kitöltését követően, annak a

kisvallalkozasok_moratorium@cib.hu e-mail címre való megküldésével
-

CIB24-en keresztül: önálló cégjegyzővel rendelkező Üzletfél esetében,
amennyiben az Üzletfél rendelkezik TAK azonosítóval

Fogyasztónak és kisvállalati Üzletfélnek nem minősülő Üzletfél esetében (ideértve az
egyéni vállalkozó és őstermelő Üzletfeleket is):
Amennyiben az Üzletfél nem nyújt be az előzőek szerinti kérelmet (fizetési moratórium hatálya
alá tartozásról), úgy a fizetési moratórium 2021.október 31. napjával megszűnik. Továbbá a
fizetési moratórium megszűnik, amennyiben az Üzletfél erre vonatkozó kérelmet nyújt be
-

E-mailen keresztül: a vonatkozó kérelem kitöltését követően, annak a moratorium.

vallalat@cib.hu e-mail címre való megküldésével
2021. november 1. és 2022. június 30. között az Üzletfél a szerződése vonatkozásában
kilépésre vonatkozó nyilatkozatot tesz, úgy a fizetési moratórium az Üzletfél ezen szerződése
tekintetében megszűnik. A fizetési moratóriumba visszalépni annak megszűnését, illetve az
abból való kilépést követően nem lehet.

5. A fizetési moratórium igénybevételére tekintettel felhalmozódott tartozás rendezésével
kapcsolatos díjakról
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A fizetési moratórium lejártát követően az érintett hitel-, kölcsönszerződések (továbbiakban:
Szerződés) a fizetési moratóriumra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően módosult
feltételekkel kötik a szerződő feleket (a továbbiakban: Szerződésmódosulás), mely a
törlesztőrészletek változatlanságára vonatkozó szabály alapján azt eredményezi, hogy a
Szerződések futamideje meghosszabbodik.
Amennyiben a Szerződésmódosulással érintett Üzletfél jelzi azon szándékát a Bank felé, hogy
a fizetési moratóriumra tekintettel megállapított, annak során felhalmozódott kamat- és
díjtartozását vagy annak egy részét egyösszegben meg kívánja fizetni, a Bank ezen teljes
vagy részleges előtörlesztésért, valamint a részleges előtörlesztés alapján szükségessé váló
szerződésmódosításért díjat nem számít fel.
Amennyiben a Szerződésmódosulással érintett Üzletfél jelzi azon szándékát a Bank felé, hogy
a meghosszabbított futamidő mérséklése érdekében a Szerződésmódosulásban
meghatározott törlesztőrészlet összegénél – fogyasztónak minősülő adósok esetében a
jövedelemarányos törlesztési mutatóra vonatkozó szabályok figyelembevételével megállapított
– magasabb összegű törlesztőrészlet megfizetését vállalja, a Bank az erre tekintettel
szükségessé váló szerződésmódosításért díjat nem számít fel.
A Bank jelen pontban írtakat 2022. december 31. napjáig biztosítja, valamint ezen
lehetőségekről a honlapján is tájékoztatást nyújt az Üzletfél részére.
6. Egyéb rendelkezések
A jelen KÜSZ-ben írt korlátozó rendelkezéseknek minden esetben szükségesnek és
arányosnak kell lenniük az elhárítani kívánt havária helyzettel.
A Bank köteles a havária helyzet elhárítását, annak észlelését követően késedelem nélkül
megkezdeni és törekedni arra, hogy a havária helyzet mielőbb megoldásra kerüljön.

Amennyiben a havária helyzet a Bank folyamatos működésének fenntartását hátrányosan
befolyásolja, a Bank minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az Üzletfél
megbízásai teljesítésre kerüljenek, figyelembe véve a mindenkor hatályos jogszabályok
rendelkezéseit. Abban az esetben, ha a havária esemény miatt a megbízás nem kerül
teljesítésre, a Bank az esemény bekövetkezését követő Banki Napon, vagy az azt követő
Banki Napon, amikor ezen esemény hátrányos hatása megszűnik, az előzőek szerint nem
teljesített fizetési megbízások tekintetében a fizetési megbízások szerint jár el.

A Bank köteles a havária helyzettel érintett Üzletfeleit, a havária helyzettel kapcsolatosan
a www.cib.hu honlapon keresztül (amennyiben annak használatát a havária helyzet nem
befolyásolja) vagy
az érintett Üzletfelek közvetlen tájékoztatása útján
haladéktalanul tájékoztatni.

A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az elérhető vagy az el nem érhető szolgáltatások körét, a
havária helyzet várható időtartamát, amennyiben az a Bank számára ismert. A Bank a
tájékoztatást köteles folyamatosan frissíteni, illetve megismételni a havária helyzet
elhárításával összhangban.
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A CIB BANK ZRT.
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A jelen Különös Üzletszabályzat a CIB Bank Zrt. (székhely: 1024 Budapest, Petrezselyem utca 2–
8.; nyilvántartó cégbíróság: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 01-10041004; adószám: 10136915-4-44; CSASZ: 17781028-5-44; Közösségi adószám: HU17781028;
tőzsdei kereskedési jog: Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság
kereskedője; tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41.044-10/2002) által a kiszervezéssel
kapcsolatos információkat, a kiszervezett tevékenységek körét és a kiszervezett tevékenység
végzőjét tartalmazza.

A jelen Különös Üzletszabályzat a Bank Általános Lakossági Üzletszabályzatának (LÜSZ) és a
Bank Általános Vállalati Üzletszabályzatának (VÜSZ) a mellékletét képezi. A jelen Különös
Üzletszabályzatban használt definíciók és kifejezések a LÜSZ-ben és a VÜSZ-ben meghatározott
jelentéssel rendelkeznek.

I.

KISZERVEZÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
A Bank ezúton tájékoztatja Üzletfeleit, hogy az alábbiakban meghatározott kiszervezett
tevékenységek elvégzésére az alábbiakban meghatározott a kiszervezett tevékenység végzőjét
bízta meg.

Kiszervezett tevékenységek köre

Kiszervezett tevékenység végzője

(zárójelben a kiszervezés záró dátuma kerül
feltüntetésre,
amennyiben
a
szerződés
határozott időre szól)

szállítási, költöztetési, iratszállítási tevékenység

Budateher Kft.

Üzletmenetés
informatikai
folytonosság
biztosítása
CLAVIS rendszerek üzemeltetésének támogatása
(2022.06.30.)

Digitális Banki Rendszerek Kft.

Üzemeltetés
támogatási
szolgáltatás
(2023.07.01.)
ügyfélelégedettségi kutatás (2022.12.31.)

Loxon Solutions Zrt.

PSD2 group solution

Privedna Banka Zagreb Dionicko Drustvo

Fraud rendszer üzemeltetésének támogatása

Patsys Kft.

elektronikus
nyilvántartási
rendszerek
üzemeltetése (fizetési meghagyás kibocsátása
iránti elektronikus kérelem és végrehajtás

e-Jogsegéd Szolgáltató Kft.
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DORSUM Zrt.

Doxa s.p.a.

elrendelése iránti elektronikus kérelem), ecégkapu és közjegyzői hagyatéki megkeresési
szolgáltatás üzemeltetése
iratkezelési, nyilvántartási szolgáltatás, digitális
archívumkezelés és iratdigitalizálás szolgáltatás

Iron Mountain Magyarország Kft.

GENGI3 és LIBX2 rendszer támogatása és
követése

LIB Kft

szerződésiktatási
támogatása

Prognax Kft.

és

postázási

rendszer

fejlesztés és tesztelés

Innodox Technoligies Zrt.

Hivatali ügyintézési tevékenység ellátása
iratok, okiratok, okmányok fuvarozása

és

Crespo Car Kft.

Edm levél sablon tervezés, kiküldés, címlista
importáló létrehozása, perszonalizáció, ütemezett
postázó, riportok készítése

Ogilvy Gorup Zrt.

Üzemeltetés-támogatás
tevékenység

W-UP Szolgáltató Kft.

és

jogszabály-követési

Microsoft termékek szállítása

Microsoft Ireland Operations Limited

Belső szolgáltatások

Intesa Sanpaolo Group Services S.c.pa.

Bankkártyarendszerre
fejlesztés (2022.02.28)

vonatkozó

informatikai

T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

tesztelési és bevezetés-támogatási tevékenység
(data governance)
informatikai szolgáltatás
szervezés) (2022.05.28.)

(fejlesztés,

tesztelés,

BSCE Tanácsadó és Informatikai Kft.

Megvalósíthatósági tanulmány, funkcionális és
technikai elemzés, gazdaságátalakító rendszer és
alkalmazás szolgáltatás

Armundia group Services S.c.p.A

Üzemeltetési rendszerek támogatása

Pont Systems Informatikai és Tanácsadó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Infrastruktúra szolgáltatás (2022.12.31.)

Kyndril Hungary Kft.

Számlaváltási folyamatot támogató informatikai
alkalmazás használatának biztosítása

GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Bankkártya
(2024.01.01.)

tevékenység

támogatása

Nets CEE d.o.o.(adószám: SI3783998)

Bankkártya

tevékenység

támogatása

Nets CEE d.o.o. (adószám: HR63558150971)
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(2024.01.01.)
e-DM levelek elektronikus
küldése (2021.12.31.)

formában

történő

Edima.email Kft.

Digical project, ASEBA SxS incidens kezelése,
security software licence (2022.04.01.)

Asseco SEE d.o.o.

Kockázatkezelési
rendszerekkel
tesztelési feladatok

Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt.

kapcsolatos

Közzétételhez szükséges informatikai rendszer
üzemeltetése (MiFIR)

KELER Zrt.

Faktoring rendszerrel kapcsolatos üzemeltetés
támogatás (2022.12.31.)

Interface Számítástechnikai Kft.

SAP Cloud Services szolgáltatások

SAP Hungary Kft.

Informatikai szakértői tevékenység

Advocate Organisation Development Kft.

ATM üzemeltetés (2021.12.31), értékszállítás
(2021.12.31.)

MPT Security Magyar Posta Takarék
Biztonsági és Logisztikai Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Marketing célú direct mail levelek és borítékok
gyártása

SZÓ-KÉP Nyomdaipari Kft.

Fejlesztés, karbantartás

Advisesoft Zrt.

Fejlesztés, tesztelés, szervezés

ALVICOM Kft.

ECA rendszer üzemeltetés támogatása, ALMM és
Hedge Accounting module támogatása

Prometeia S.p.a

Informatikai szolgáltatások

SAS Institute Kft.

Incidenskezelési szolgáltatások

CARDINAL Számítástechnikai Korlátolt
Felelősségű Társaság

SAP bázis modul üzemeltetése

Techwave Hungary Zrt.

Contact center üzemeltetésének támogatása
(2022.04.30.)

TCT Hungary Kft.

szakértői támogatás szolgáltatások

Vialto Consulting Kft.

adminisztrációs feladatok, dokumentumkezelés
(2022.01.28.)

Pesti Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas
Szövetkezet

adatközpont üzemeltetése

Intesa Sanpaolo S.p.A.

fejlesztés, tesztelés, szervezés (2022.07.18.)

Monster Code Hungary Korlátolt Felelősségű
Társaság
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fejlesztés, tesztelés, szervezés (2022.07.18.)
AZUR/IG3 gateway üzemeltetésének támogatása
(2022.09.01)

SmartX Solutions Korlátolt Felelősségű
Társaság

OpenShift környezettel kapcsolatos szolgáltatások
(2021.09.30)
fejlesztés, tesztelés, szervezés (2022.07.18.)

NEXTENT Informatika Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

fejlesztés, tesztelés, szervezés (2022.07.18.)

Intalion Rendszerintegrátor Korlátolt
Felelősségű Társaság

fejlesztés, tesztelés, szervezés (2022.07.18.)

Intalion Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

fejlesztési és tesztelési szolgáltatások
(2022.09.30.)

Bright BI Informatikai Korlátolt Felelősségű
Társaság

adatfeldolgozás (2022.09.24.)

Vivocha S.p.A

fejlesztési tevékenység Equation Arksys

Advocate Business Consulting Kft.

tranzakciók monitorozása a csalások megelőzése
végett

Kleis s.r.l.

layout szerkesztési, nyomtatási és borítékolási
szolgáltatás (2022.07.01.)

Drescher Magyarországi Direct Mailing Kft.

archiválási szolgáltatás (2022.06.05.)

Microsec Számítástechnikai Fejlesztő Zrt.

IT szolgáltatások (2023.01.15.)

Intesa Sanpaolo International Value Services
d.o.o.

üzemeltetői és üzemetetéstámogatás (SAP NAV
Online)

Techwave Hungary Számítástechnikai
Szolgáltató Zrt.

támogatás tesztelési feladatok (BPM projekt)
(2021.12.31)

Danubius Expert Zrt.

eseménykezelés szolgáltatások (2022.02.01.)

Unioffice Rendszerház Kft.

business intelligence szakértői tevékenység
(2021.12.31.)

SoftwareSwan Solutions Kft.

Accounting Factory és IFRS9 projektekkel
kapcsolatos tevékenység elvégzése (2021.12.31.)

BCS Business Consulting Services Kft.
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BT
software
(2022.04.30.)

üzemeltetés-támogatása

Comsoft Bt.

informatikai szolgáltatás (2024.12.31.)

IBM Magyarország Kft.

informatikai szolgáltatás

Hiflylabs Zrt.

szervezői és tesztelés támogatási szolgáltatás
(2022.06.11.)

Opus suum consilio Kft.

CIB INTERNET BANK FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

CIB Internet Bank szolgáltatás
Szolgáltatás igénybevétele
Jelszógeneráló eszközök
A biztonságról
A CIB Internet Bank rendszer használatának technikai feltételei
Ajánlott minimális technikai feltételek
A CIB Internet Bank elérése
A CIB Internet Bank rendszer telepítése
Bejelentkezés
Általános tudnivalók a rendszer használata előtt
Kommunikációs felület
Szolgáltatások köre
Számlainfo
Számla kedvezmény
Hitelkártya áttekintő
Bankkártya áttekintő
Bevásárlókártya áttekintő
Számlatörténet
Kártya történet
Számlakivonat
Posta-file lekérdezés
Teljesítésre váró díjbeszedés
Nem teljesült díjbeszedés
Átutalás
Eseti forint átutalási megbízás
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Értéknapos forint átutalási megbízás
Értéknapos forint átutalás rendelkezés
Rendszeres forint átutalási megbízás
Rendszeres forint átutalás rendelkezés
Megbízás visszavonás
Közüzemi felhatalmazás megadása
Közüzemi felhatalmazás rendelkezés
VIBER átutalási megbízás
Deviza átutalás
Postai címre kifizetés (készpénzátutalás)
Díjnet (Elektronikus számlakezelés)
Átvezetés
Eseti forint átvezetési megbízás
Értéknapos forint átvezetési megbízás
Értéknapos forint átvezetés rendelkezés
Rendszeres forint átvezetési megbízás
Rendszeres forint átvezetés rendelkezés
Deviza átvezetési megbízás
Betét
Betétlekötés
Betétrendlkezés
Kártya
Betétikártya igénylés – Magánszemélyek részére
Hitelkártya igénylés – Magánszemélyek részére
Bevásárlókártya igénylés – Magánszemélyek részére
Internetkártya igénylés – Magánszemélyek részére
Limitmódosítás
Bankkártya aktiválás
Mobilalkalmazás
CIB Bank mobilalkalmazás igénylése
Mobilalkalmazás újraregisztrálás
Hitel
CIB Személyi kölcsön igénylés
CIB Folyózámlahitel igénylés
CIB Üzleti hitel igénylés
Befektetés
Portfolió kimutatás
Számlatörténet
Megbízások
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Kivonat
Befektetési jegy vétel
Befektetési jegy eladás
Állampapír vétel
Állampapír eladás
Állampapír vétel
Állampapír eladás
Vállalati kötvény vétel
Vállalati kötvény eladás
Biztosítás
Gépjármű biztosítás igénylése
Lízing
Extra
CIB Mobilbank
T-Mobile egyenleg feltöltés
Telenor/djuice egyenleg feltöltés
Vodafone egyenleg feltöltés
Értesítési adatok
Nyilatkozatok
Klub
Aláírómappa
Kiegészítő (kezelői) szolgáltatások
Beállítások
Számlanév
Partnerek
Jelszó
Betűméret
Token emlékeztető kérdés
Rögzítő felhasználó felvitele
Lekérdező felhasználó felvitele
Postaláda
Postaláda kezelése
Sugó
Válaszolunk
Válaszolunk
Átjelentkezés
Ügyfélválasztás
CIBBO igénylés
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CIB INTERNET BANK SZOLGÁLTATÁS
A CIB Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) honlapjának magyar, illetve angol verziójáról magyar és angol
nyelven elérhető elektronikus szolgáltatást nyújt, amely az igényelt jogosultság függvényében a
Felhasználó részére Interneten keresztül banki- illetve befektetési műveletek végzését és kiegészítő
szolgáltatások igénybevételét jelenti.
Szolgáltatás igénybevétele
A szolgáltatás igénybevételekor a jelszógeneráló eszközökkel történő azonosítási módok közül
választhat.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2019. szeptember 14. napját követően az Easy Tokennel CIB
mobilTokennel és a Token eszközzel történő azonosítási móddal aláírást/jóváhagyást igénylő
műveletet nem lehet végezni. Kizárólag belépésre és információ lekérdezésre lesznek ezen eszközök
alkalmasak.
A bank a jelszóval történő azonosítási módot 2019. szeptember 14. napjával megszünteti, belépésre
és információ lekérdezésre sem lesz használható.

Jelszógeneráló eszközök
CIB Hard Token

A CIB Hard Token egy fizikai jelszógeneráló eszköz, amely egy egyszer felhasználható jelszót ad
meg, ami biztonsági kódként szolgál a CIB Internet alapú elektronikus szolgáltatásokba (CIB Internet
Bank, CIB Bank Online) és az eBroker szolgáltatásba történő bejelentkezéshez és az aláírást igénylő
műveletek jóváhagyásához. Az CIB Hard Token a felhasználó által igényléskor beállított személyes 4
jegyű kód megadása (belépés) után használható.

#withKEY token
A #withKEY token a CIB Bank Mobilalkalmazásba épített jelszógeneráló eszköz, amely egy egyszer
felhasználható jelszót ad meg, amely biztonsági kódként szolgál a CIB Internet alapú elektronikus
szolgáltatásokba (pl. CIB Internet Bank) történő bejelentkezéshez és az aláírást igénylő műveletek
jóváhagyásához.
A CIB Bank Mobilalkalmazást megnyitva a #withKEY token gomb megnyomását követően a
képernyőn olvasható a Felhasználói azonosító (Ügyfélazonosító) és a token által generált hatjegyű
szám, azaz a token által generált jelszó. A belépéshez és az aláírást igénylő műveletek
jóváhagyásához mindig különböző kódot kell használni.
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A jelszógeneráló eszközökről további információt a www.cib.hu/token oldalon talál.
Token

A Token egy PIN kóddal védett jelszógeneráló eszköz, amely egy egyszer felhasználható jelszót ad
meg, ami biztonsági kódként szolgál a CIB Internet alapú elektronikus szolgáltatásokba (pl. CIB
Internet Bank, CIB Bank Online, eBroker) történő bejelentkezéshez. A belépéshez mindig különböző
kódot kell használni. 2019. szeptember 14. után tranzakció jóváhagyásra nem használható.

Easy Token

az Easy Token egy jelszógeneráló eszköz, amely egy egyszer felhasználható jelszót ad meg, ami
biztonsági kódként szolgál a CIB Internet alapú elektronikus szolgáltatásokba (CIB Internet Bank, CIB
Bank Online, eBroker) történő bejelentkezéshez. Az Easy Token eszközön található gomb
megnyomását követően a képernyőn olvasható a Token által generált hatjegyű szám, azaz a Token
által generált jelszó. A belépéshez mindig különböző kódot kell használni. 2019. szeptember 14. után
tranzakció jóváhagyásra nem használható.
CIB mobilToken

A CIB mobilToken egy PIN kóddal
felhasználható jelszót ad meg. A jelszó
szolgáltatásokba (CIB Internet Bank
belépéshez mindig különböző kódot
jóváhagyásra nem használható.

védett jelszógeneráló mobilalkalmazás, ami egy egyszer
biztonsági kódként szolgál a CIB Internet alapú elektronikus
CIB Bank Online, eBroker) történő bejelentkezéshez. A
kell használni. 2019. szeptember 14. után tranzakció

Támogatott mobil operációs rendszerek melyeken a CIB mobilToken elérhető*:
•
•
•

Android operációs rendszer 1.6 vagy újabb verzió, (telefon, tablet)
iOS operációs rendszer 4.3.0 vagy újabb verzió, (iPhone, iPad)
Windows Phone operációs rendszer 7.0 vagy újabb verzió

*Korlátozottan elérhető: Blackberry és Java2 ME (MIDP 2.0 és CLDC 1.1) operációs rendszereken.
A CIB mobilToken letölthető az operációs rendszerének megfelelő alkalmazás áruházából, vagy a CIB
Bank honlapján elérhető linkekről. (www.cib.hu/token). Ismeretlen forrásból származó CIB mobilToken
alkalmazást ne használjon.
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A mobilToken bizonyos funkcióinak használata során aktív internetes adatkapcsolat szükséges
(mobilinternet/wifi) Külföldön történő mobil adatbarangolás „Roaming” jelentős díjnövekedést,
többletköltséget eredményezhet mobil számláján, javasoljuk a külföldön történő használathoz vegyen
igénybe helyi díjmentes wifi hálózatot.

Internet Banki bejelentkezés módja az egyes jelszógeneráló eszközökkel
Felhasználói azonosító:
•

CIB Hard Token, #withKEY token,

Token, Easy Token, mobilToken, eszközzel történő

azonosítás esetén 8 számjegyű karaktersorozat, amely a rendszerbe lépéskor a Felhasználót
azonosítja.
Token által generált, egyedi jelszó:
•

CIB Hard Token, #withKEY és Token, mobilToken eszközzel történő azonosítás esetén a Token

eszköz által generált egyszer használatos, 6 karakter hosszú, numerikus, egyszer használatos jelszó.
•

Easy Tokennel történő azonosítás esetén az Easy Token eszköz által generált egyszer

használatos, 6 karakter hosszú, numerikus, egyszer használatos jelszó valamint

a belépéshez

szükséges jelszó ékezet és szóköz nélküli, minimum 6 és maximum 14, legalább egy betűt és számot
kötelező jelleggel tartalmazó karaktersorozat
Internet Banki rendszerbe történő első belépés
CIB Hard Tokennel történő azonosítás esetében
Az Internet Banki rendszerbe történő belépés a szerződéskötéskor rendelkezésére bocsátott
numerikus Felhasználói azonosítóval és a CIB Hard Token által generált egyedi jelszóval történik.
1) A CIB Internet Bank indítását követően a bejelentkező képernyőn írja be a 8 számjegyű
Felhasználói azonosítót, melyet a szerződéshez tartozó „Felhasználói melléklet” dokumentum
tartalmaz.
2) A CIB Hard Token eszközt kapcsolja be az „OK” gomb megnyomásával, majd adja meg a
korábban beállított, 4 számjegyből álló PIN kódot és nyomja meg újra az „OK” gombot!
3) Amennyiben a PIN kódot sikeres adta meg, és a képernyőn a SELECT feliratot látja, nyomja
meg az 1-es gombot (Login) a 6 jegyű egyedi kód generálásához!
4) A kódot írja be a CIB Internet Bank bejelentkező képernyőjén a „Token által generált jelszó”
mezőbe!
5) Kattintson a „Belépés” nyomógombra!
#withKEY tokennel történő azonosítás esetében
A belépés az Internet Banki rendszerbe a szerződéskötéskor rendelkezésre bocsátott numerikus
Felhasználó azonosítóval és a CIB Bank Mobilalkalmazásba épített #withKEY token által generált
egyszer használatos jelszóval történik.
1) A CIB Bank Mobilalkalmazás nyitóképernyőjén található #withKEY funkcióba lépve adja meg a
PIN-kódját.
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2) A CIB Internet Bank bejelentkező képernyőn adja meg a CIB Bank Mobilalkalmazás #withKEY
funkciójában megjelenő, 8 karakterből álló Felhasználói azonosítóját (Ügyfélazonosító) és az
egyedi #withKEY jelszót „token által generált jelszó” mezőben.
3) Kattintson az Internet Bank Belépés gombjára.
A CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül amennyiben arra alkalmas a készüléke, úgy biometrikus (pl.
ujjlenyomat) azonosításra is lehetősége nyílik, egyéb esetben pedig PIN kód használata szükséges a
belépéshez.

Tokennel, mobilTokennel történő azonosítás
Tokenes eszközzel történő azonosítás esetén az Internet Banki rendszerbe történő belépés a
szerződéskötéskor rendelkezésére bocsátott Felhasználói azonosítóval és a Token eszköz által
generált egyszer használatos jelszóval történik.
Ha a Felhasználó részére szerződéskötéskor beállításra került Biztonsági SMS szolgáltatás, a
felhasználói jogosultság aktiválásáról rövid szöveges üzenet formájában értesítjük a Felhasználót.
Amennyiben több ügyfél nevében venné igénybe a szolgáltatást, kérheti ugyanannak a Felhasználói
azonosítónak a használatát.
Easy Tokennel történő azonosítás
Az Internet Banki rendszerbe történő belépés a szerződéskötéskor rendelkezésére bocsátott
numerikus Felhasználói azonosítóval és jelszóval történik. Az első belépési jelszót a Bank sms-ben
küldi a felhasználó számára szerződéskötéskor megadott belföldi mobiltelefonszámra.
A Felhasználói azonosító, és a bank által SMS-ben küldött jelszó beírását követően az Internet Banki
belépési képernyőn meg kell adni az Easy Token által generált egyszer használatos jelszót, majd az
SMS-ben kapott jelszót a Belépést követően meg kell változtatni.
Aláírást igénylő műveletek jóváhagyásához aláíró kód generálása:
CIB Hard Token, #withKEY token eszköz által generált egyszer használatos aláírási kód: a
jelszógeneráló eszköz által generált 6 karakter hosszú, numerikus, egyszer használatos aláírási
kódszó.

CIB Hard Token használata esetén:
1) Az Internet Bankban adja meg megbízás adatait és kattintson a Bankba küld nyomógombra.
2) Bankba küldés után megjelenik az aláírási kód beviteli képernyő.
3) Kattintson az aláíró kódszó beviteli képernyőn a forgó nyilat szimbolizáló ikonra
4) Az ikonra kattintás után a „Tranzakció megerősítő kód” mezőben megjelenik egy 8 karakter
hosszú számsor
5) Kapcsolja be A CIB Hard Token eszközt az „OK” gomb megnyomásával, majd adja meg a
korábban beállított, 4 számjegyből álló PIN kódot, és nyomja meg újra az „OK” gombot!
6) Amennyiben a PIN kódot sikeresen adta meg, és a Hard Token képernyőjén a SELECT feliratot
látja, nyomja meg a 2-es gombot (Sign)!
7) A CIB Internet Bank felületén megjelenő, 8 számjegyből álló „Megerősítő kód” -ot írja be a CIB
Hard Token eszközbe, majd nyomja meg újra az „OK” gombot!
8) A Token által generált kódot írja be a CIB Internet Bank felületén a „Token által generált jelszó”
mezőbe!
9) Az aláíró kódszó rögzítése után kattintson az OK gombra a megbízás bankba küldéséhez.
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#withKEY token használata esetén:
1) Az Internet Bankban adja meg megbízása adatait és kattintson a Bankba küld nyomógombra.
2) Bankba küldés után megjelenik az aláíró kódszó beviteli képernyő.
3) Kattintson az aláíró kódszó beviteli képernyőn a forgó nyilat szimbolizáló ikonra
4) Az ikonra kattintás után egy felugró ablak jelenik meg, amely tájékoztatja, hogy „A megbízás
végrehajtásához szükséges aláíró kódszót push üzenet formájában elküldtük Önnek a CIB
Bank Mobilalkalmazásba. Kérjük, adja meg a tranzakció hitelesítéséhez!
5) A „Token által generált jelszó” mezőbe írja be a CIB Mobilalkalmazás keretében
mobiltelefonjára küldött push üzenetben szereplő aláírási kódot.
6) Az aláíró kódszó rögzítése után kattintson az OK gombra a megbízás bankba küldéséhez.
Az aláírási kód a CIB Bank Mobilalkalmazás által push (felugró) üzenet formájában a mobiltelefonján
is, illetve a CIB Bank Mobilalkalmazás Értesítések menüjében is megtekinthető.
A push (felugró) üzenet tartalma:
•
•
•
•

Üzenet címe: Aláírási kód
Push üzenet küldésének dátuma: éééé.hh.nn
Funkció, amelyben, amelyben az aláírási kódszót generálta pl: eseti átutalási megbízás
A tranzakció jellemzői pl.: eseti forint átutalás esetén az összeg, devizanem, kedvezményezett
számlaszáma
• Aláírási kód: 8 karakterből álló kód, amelyet az Internet Bank „Push üzenetben érkezett aláírási
kódszó” mezőbe rögzítendő
• Jóváhagyás: óra:perc:másodperc ameddig az aláírási kódszó felhasználható
• A push üzenet küldője: CIB Bank
Amennyiben az aláírási kód nem érkezett meg a mobiltelefonjára vagy bármilyen más okból új aláíró
kódszót kíván generálni kattintson ismételten az Internet Bank aláírási kódszó beviteli képernyőjén a
forgó nyilat szimbolizáló ikonra. Az aláírási kódot tartalmazó új push (felugró) üzenet küldése a
fentiekben leírtak szerint megismétlődik.

A BIZTONSÁGRÓL
A Bank által alkalmazott biztonsági megoldást az Internet Banki technológiai megoldások
kidolgozásában világvezető Encorus Technologies Ltd. (korábban Brokat Infosystem AG) nyújtotta,
amelyet kategóriájában az Európai Unió magas biztonsági szintű minősítésben részesített.

Amit a Bank rendszere nyújt
•
Az Internet Bank alkalmazásszintű titkosítását egyedi megoldás biztosítja az ügyfél gépén futó
„kis-alkalmazás (applet)” és a bankoldali szerveralkalmazás között. E titkosításhoz egy alkalommal
használatos titkos kulcs generálódik az egér mozgatásával az Internet Bankba történő minden
belépéskor. Az adatkapcsolat titkosságáért az Ön számítógépe és a CIB Bank szervere között a
böngészők által nyújtott standard SSL technológia felel.
•
Bejelentkezéshez 2019.09.14. követően ötfél azonosítási mód választható: CIB Hard Token,
#withKEY token és a Token, Easy Token eszköz és a mobilToken
•
Megbízások hitelesítéséhez 2019.09.14. követően kétféle lehetőség választható: CIB Hard Token
vagy #withKEY token által generált jelszóval
•
Többszöri sikertelen bejelentkezést, illetve az aláírást igénylő műveletek sikertelen jóváhagyását
követően a rendszer biztonsági okokból letiltja. Ekkor CIB24 telefonos ügyfélszolgálat (+36 14 242
242) felhívásával (CIB Telefonos Azonosító Kóddal történő azonosítást követően) vagy személyesen
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bankfiókban kérheti a letiltás feloldását.
•
Amennyiben magyarországi előfizetéses mobiltelefonnal rendelkezik minden Internet Banki
felhasználói jogosultság aktiválásáról, a sikeres belépésről, a többszöri sikertelen próbálkozások
(belépés, illetve tranzakció megerősítés) miatti letiltásról, valamint a letiltás feloldásáról
(engedélyezés, aktiválás) rövid szöveges üzenetet (Biztonsági SMS) kérhet.
•
A Bank több szolgáltatási csomaggal áll rendelkezésére, amely összeállításánál kiemelkedő
helyen álltak a biztonsági szempontok. A szolgáltatási csomagok típusát és tartalmát a Felhasználói
kézikönyvhöz tartozó Szolgáltatási csomagok és Funkciólista c. melléklet tartalmazza.
•
Illetéktelen hozzáférés elkerülése végett, amennyiben percekig nem használja a rendszert,
automatikusan kiléptetésre kerül (utolsó három perctől a státuszsor jobb sarkában visszaszámlálás
kezdődik) a bejelentkező képernyőt megjelenítve, ahol a belépéshez újra meg kell adnia felhasználói
azonosítóját és jelszavát (addig rögzített, de a bankba még el nem küldött tételek elvesznek).
•
A Bank szerverét a VeriSign Üzleti Tanúsítványkiadó, minősítette.
•
A Bank szerverét tűzfal védi.
Amit Öntől kérünk a biztonsági kockázat minimalizálása érdekében
•
Győződjön meg róla minden egyes alkalommal, hogy számítógépe a Bank szerverével
kommunikál, és megfelelőek a biztonsági körülmények! Ehhez az alábbiakat kell ellenőriznie:
•
Webcím: www.cib.hu/cibinternetbank A browser státusz sorában található ikonok valamelyikére
(biztonsági kulcs/lezárt lakat) kattintva a VeriSign által kibocsátott digitális igazolvány az alábbi
adattartalommal jelenik:

Microsoft Internet Explorer:
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Mozilla Firefox:

Google Chrome:
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A VeriSign tanúsítja, hogy az adatok a Bank biztonsági web szerveréről érkeznek. Ha más jelenne
meg, kérjük szakítsa meg a kapcsolatot!
• CIB Hard Token, #withKEY token és Token, mobilToken eszközzel történő azonosítás esetén
felhasználói azonosítóját és Token PIN kódját tartsa titokban! Ellenőrizze, hogy senki sem figyeli a
PIN kód megadásakor és semmilyen körülmény között ne hozza nyilvánosságra. Ha úgy érzi, hogy
illetéktelen személyek megtudták PIN kódját, változtassa meg a Token/mobilToken eszközön
keresztül.
• Easy Token eszközzel történő azonosítás esetén a felhasználói azonosítóját és a belépéshez
használt jelszavát tartsa titokban! Ellenőrizze, hogy senki sem figyeli, a belépési jelszó megadásakor
a belépési jelszót semmilyen körülmény között ne hozza nyilvánosságra. Ha úgy érzi, hogy illetéktelen
személyek megtudták a jelszavát, változtassa meg az Internet Banki rendszeren keresztül.
•
Ha észreveszi, hogy a Tokent/Easy Tokent/CIB Hard Tokent, vagy mobileszközét, amelyre a CIB
mobilTokent vagy a CIB Bank Mobilalkalmazást telepítette, ellopták, vagy elveszett, azonnal tiltassa le
a CIB24 telefonos ügyfélszolgálat (+36 1 4 242 242) felhívásával vagy személyesen bankfiókunkban.
• Internet Banki műveletei befejezését követően kattintson a „Kilépés” gombra, vagy a Képernyő
jobb felső sarkában található X jelre.
Az Internet Bank használata során gondoskodnia kell a megfelelő biztonságos környezet
kiválasztásáról, különösen nyilvános helyekről történő Internetezés esetén. Folyamatosan ellenőrizze,
hogy számítógépe nem vírusos-e (különösen: Trójai vírusok). Javasoljuk, hogy ne tartson nyitva más
böngészőablakot és ne futtasson az Internet Bank használata során más programokat. Felhívjuk
figyelmét, hogy a vírusok és az Internet Bankkal egyidejűleg futtatott programok által okozott
problémákkal és károkkal kapcsolatosan a Bank nem vállal felelősséget!

A CIB Internet Bank rendszer használatának technikai feltételei

Ajánlott minimális technikai feltételek
• Számítógép Windows 7/8/8.1/XP/10 operációs rendszerrel
• Internet Explorer 6.0-nál illetve FireFox 3.0-nál magasabb verzió, amely alkalmas Java, Javascript
futtatására és SSL kapcsolat építésére.
• Internetkapcsolat
• 1024*768 felbontású képernyőbeállítás
A CIB Internet Bank elérése
• Amennyiben min. JAVA 11-es technológiát futtat a gépén, úgy a CIB Internet Bank Asztali
Alkalmazást szükséges letöltenie. Erről bővebben a következő fejezetben („A CIB Internet Bank
rendszer telepítése”) részben olvashat.
• Amennyiben számítógépe nem a legfrissebb JAVA technológiát futtatja (JAVA 11) úgy a CIB Internet
Bankot böngészőn keresztül érheti el a www.cib.hu/cibinternetbank linken.
Az Internet Banki program letöltése előtt bankunk ellenőrizheti, hogy az Ön személyi számítógépének
(amelyről az Internet Banki programot indítani kívánja) böngészője megfelel-e az elvárt technikai
feltételeknek.
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A böngészőellenőrzés elvégzése kiemelt fontosságú, mivel az SSL kulcsméret, a Javascript, illetve a
Java megfelelő beállítása nélkül problémák léphetnek fel, pl.: az Internet Bankban végzett tranzakciók
visszaigazolásainak nyomtatása során. A Java verzió beállítása bankunk által ajánlott az Internet
Bank teljes körű használatához.
Felhívjuk figyelmét, hogy a böngészőellenőrzés számítógéphez, nem pedig felhasználói azonosítóhoz
kapcsolódik.
Böngészőparaméter

Elvárás

SSL kulcsméret

128 bit

Javascript

Szükséges

Java

Szükséges

Sun Java verzió

1.6

A CIB INTERNET BANK RENDSZER TELEPÍTÉSE
Első alkalommal az internetkapcsolat sebességétől függően néhány percet igénybe vesz a program
letöltése. További részletek a https://net.cib.hu/internetbank/gyakori_kerdesek/index honlapon a
Gyakori Kérdések menüpont alatt található. Ezt követően viszont már gyorsan intézheti bankügyeit a
CIB Internet Bankon keresztül.
A CIB Internet Bank telepítőprogramját a CIB Bank honlapjáról töltheti le:
https://net.cib.hu/internetbank/hirek/webstart_1508…
A letöltést követően a CIB Internet Bankot a Start menüből a megfelelő mappából vagy az Asztalról
elérhető CIB Parancsikonra való dupla kattintással indíthatja el.
A CIB Internet Bank eltávolítása
Amennyiben szeretné eltávolítani számítógépéről a CIB Internet Bank telepített verzióját, úgy a
következő lépéseket kell megtennie:
1. Keresse meg számítógépén a CIB Internet Bank mappáját (vagy kattintson rá a Start
menüben)
2. Keresse meg a mappában az Uninstall.exe fájlt
3. Indítsa el a programot, és kövesse az abban írt lépéseket!

BEJELENTKEZÉS
Bejelentkezéskor meg kell adnia felhasználói azonosítóját és a token által generált, egyedi jelszavát.
Első alkalommal a Regisztráció/Szolgáltatás igénybevétele résznél leírtak szerint kell eljárnia. Sikeres
azonosítást követően – amennyiben több ügyfélhez kapott felhasználói jogosultságot – kiválaszthatja,
hogy mely nevében kívánja a továbbiakban bank- illetve befektetési ügyeit végezni.
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A RENDSZER HASZNÁLATA ELŐTT
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Képernyő: a jobb felső sarokban található ikonok segítségével bármekkora képfelbontáshoz
igazítható, átméretezhető.
Menüpont aktiválása: A főmenü a képernyő bal felső részében található Szolgáltatások feliratra
kattintással nyílik le. Az egeret az egyes menüpontokra vezetve a kiválasztott menüpont zöld színnel
és elszíneződő kis nyíllal jelzi az aktív állapotot. Az aktív állapot további lenyíló kapcsolódó
menüpontokat tartalmaz, amelyek az egeret tovább vezetve lenyílnak.

Több funkció egyszerre történő megjelenítése/”Fülek”:
Hasonlóan a Windows alkalmazáshoz egyszerre több menüt („fül”) nyithat meg és válthat közöttük
anélkül, hogy ki kellene lépnie a másik funkcióból.
Maximum három funkció nyitható meg egyszerre, melyből az aktív funkció a „Beviteli képernyővel”
megegyező színnel van jelölve, az inaktívak sötétebbek. A „fülek” között az egérrel történő klikkeléssel
lehet váltani.
Egy funkció csak egyszer indítható el és egyszerre csak egy funkcióban történhet banki
kommunikáció.
Ha a fülek beteltek (már három funkció nyitva van) és újabb funkciót indít, akkor az éppen aktív
funkció íródik felül, tranzakciós funkció felülírása esetén figyelmeztető üzenet jön fel. „Fül” bezárás
esetén mindig balról az első „fül” lesz újból aktív.
A számlainformáció, Aláírómappa és Postaláda ”füleken” megjelenő funkciók kiegészültek egy
frissítés gombbal
, amely villogással jelzi, ha változás történt (pl. egyenlegmódosulás, új tételek az
Aláírómappában, Postaláda új bejegyzés).
Kötelező mezők jelölése: A kötelező mezők a képernyőkön csillaggal vannak megjelölve. Ha
mégsem töltené ki ezeket, automatikus figyelmeztetésként a mező piros színnel kerül kijelölésre,
amennyiben a következő képernyőre kíván lépni.
„Tooltip”
: a „Beviteli képernyőkön”, az egyes mezők mellett található kismagyarázó ikon, melyre
kattintva hasznos információt kaphat a kitöltéssel kapcsolatosan. Illetve az Aláírómappában a hiba
részletes magyarázata is az ikonra történő kattintással kérhető le.
Számlaszám: A terhelendő bankszámlaszám minden esetben a Bankon belül használatos rövid 4-6-3
formátumban jelenik meg (ahol az első négy karakter a számlavezető fiók kódját, a középső hat
karakter egyedi ügyfélazonosítóját és az utolsó három karakter pedig az alszámla számát jelöli) feltüntetve a számla devizanemét -, amely kiegészíthető egy választott elnevezéssel (lásd:
Számlahivatkozás és Számlanév részek). Amennyiben az átutalás menüben található műveleteket
végzi, tájékoztatásul megjelenítésre kerül a bankközi GIRO rendszerben használt 8-8-8 formátumú
GIRO számlaszáma is. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az Ön javára utalnak át, úgy
partnerének a GIRO formátumú számlaszámát adja meg.
Dátum megadása: ügyeljen a dátum helyes formátumban történő beírására, melynél a pontok jelzik a
beírható karaktereket: (2019.02.27) a magyar, illetve (27.02.2019) az angol verzióban. A lenyíló dátum
mezők mellett található egy naptár ikon, melyre rákattintva grafikus felületen választhatók ki a
dátumok.
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Dátum és számlaszám javítások: a karakterek javításához a „backspace” billentyű használata
ajánlott.
Táblázatok navigációja (adatok rendezhetősége): a menüpontok alatti sorokban fel-le mutató nyilak
találhatók, melyekre kattintva az adatok sorrendbe rendezhetőek az alábbiak szerint:
•
•
•

számadatok esetében növekvő, illetve csökkenő sorrendbe rendezés,
szöveges adatok esetén ABC sorrendbe rendezés,
dátumok időrendi sorrendbe rendezése.

Előfordulhat, hogy a táblázat összes adata csak akkor látható, amennyiben a táblázat alatti gördítő
sávot vízszintes irányban illetve a jobb oldali gördítősávot függőleges irányban elmozdítja. Az egyes
oszlopok a Microsoft Excel használatához hasonlóan szűkíthetőek és bővíthetőek.
Felület kezelése billentyűzetről
Szolgáltatás menü: nyilakkal lehet a menüpontok között lépkedni (az aktív menüpontot világosabb
szín jelöli), Enter megnyomásával történik a kiválasztás.
Beviteli mezők: a mezők között előre haladni a Tabulátorral, visszalépni a Shift+Tab kombinációval
lehet.
Legördülő mezők: a nyíl szaggatott kerettel jelölve, le-fel nyilakkal lehet az értékek között mozogni,
kiválasztás Enter megnyomásával történik.
Beikszelendő mezők: szaggatott kerettel jelölve, Enter és Space billentyűvel lehet be-, illetve
kikapcsolni.
Linkek: szaggatott kerettel jelölve, aktiválás Space, illetve Enter megnyomásával lehetséges.
Táblázatok kezelése: Tabulátorral lehet az egyes táblázatok között mozogni, táblázaton belül le-fel
nyilakkal (amennyiben a sorokhoz kapcsolódhatnak műveletek). Táblázatban lévő linkek a kijelölést
követően Enter billentyűvel működnek. A kijelölést szaggatott vonallal jelzett keret mutatja.
Nyomógombok: Tabulátorral lehet mozogni a nyomógombok között (a választott nyomógombot
sötétebb szín jelzi), kiválasztás Enter-re történik. Az alapértelmezett (default) gombok kerettel jelöltek,
aktiválásuk Enter-rel lehetséges.
Figyelmeztető üzenetek: Tabulátorral lehet mozogni, kiválasztás Enter-re történik.
Banki kommunikáció folyamatban: a Képernyő jobb alsó sarkában található sáv folyamatos
elszíneződése jelzi, hogy számítógépe és a Bank szervere kapcsolatba lépett.
Aláír, könyvel jelölőnégyzetek: a Felhasználó adott számlára vonatkozó felhasználói jogosultságától
függően aktívak a jelölőnégyzetek. Alapértelmezetten mindkettő bejelölt, ekkor a megbízások bankba
küldéskor automatikusan könyvelésre (a megbízás jellegétől függően befogadásra/teljesítésre) is
kerülnek. A könyvel jelölőnégyzet akkor jelölhető meg, ha az Aláír bejelölt. Ha egy funkcióban
módosítjuk a bejelölést, akkor az generálisan módosítja a beállítást az összes funkcióban.
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Hibaüzenetek:
A Beviteli képernyők kitöltése során bizonyos kitöltési logikára már felhívjuk a figyelmet felugró kis
ablakok segítségével, melyek alapján a bevitt adatok javítandóak.
A banki kommunikációt követően a „Visszaigazoló képernyőn”, amennyiben a könyvelésre küldött
megbízás visszautasításra kerül ezt a képernyő felső részén egy piros felkiáltójel jelzi; a hiba okát
vagy ezen a képernyőn vagy a „Javít” gombra lépve, az előző képernyőn tekintheti meg.
Nyomtatás, mentés: a „Nyomtat” nyomógomb megnyomására a nyomtatási kép egy generált pdf
dokumentumként kerül letöltésre. Ezt a file-t a saját gépére elmentheti, vagy megjelenítheti egy pdf
megjelenítő programmal (pl. Acrobat Reader). A generált pdf dokumentum tartalmazza a Bank
hitelesítését.
Műveletek megszakítása (Mégsem gomb): Az egyes szolgáltatásokat megvalósító funkciók
bezárása általában a Mégsem gombbal történik. Ezen kívül kezdeményezhető azzal is, hogy az egész
Internet Bankot bezárja a Kilépés gombbal, vagy egy teljes képernyős funkciót (Beállítások,
Átjelentkezés) nyit meg (ekkor az összes aktív fülön futó funkció bezárul). Az aktív fülön futó művelet
megszakadhat azáltal is, hogy a menüből egy új szolgáltatást kezdeményez (amennyiben mindhárom
fülre történt funkció nyitása). A művelet megszakítása előtt megjelenik egy figyelmeztető kérdés. Ha
megszakítja, a rendszer lehetőséget ad a tételek „Aláírómappában” történő rögzítésére (részletes
leírását ld. az „Aláírómappa” menüpontban). Amennyiben Nem szeretné rögzíteni tranzakcióit, az
„Aláírómappában” ideiglenesen rögzítés előtti státusszal szereplő tételek törlésre kerülnek.
Ha a tranzakció bankba küldését követően hiba történik, akkor a „Hibaképernyőn” a „Mégsem”
gombra kattintva a “Lezárja a hibás tranzakciókat?” kérdés jelenik meg. Igen esetén a tranzakciók
csak információ lekérési jelleggel, Nem esetén további feldolgozásra kerülnek az „Aláírómappába”.
Kilépés: megteheti a „Kilépés” gombra illetve a Képernyő jobb felső sarkában található X-re
kattintással.

KOMMUNIKÁCIÓS FELÜLET
Belépéskor megjelenő tájékoztató, figyelemfelhívó felület, mely az alábbiakat tartalmazza: sürgős
üzenetek, értesítés az esetleges rendszerkarbantartásról, leállásról.

CIB Internet Bank hírek
Az Internet Bank újdonságairól, módosulásairól tájékozódhat, illetve további hasznos információkat
olvashat.

Ajánlatunk
A bank újdonságairól, akciókról, hírekről tájékozódhat, illetve további hasznos információkat olvashat.
A szövegrészekre kattintva érhetőek el az üzenetek, hírek és ajánlatok részletei.
SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE
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SZÁMLAINFO
Számla kedvezmény
Funkció célja: a CIB Kártyázó Minimum / Médium / Maximum számlacsomagokhoz kapcsolódó
aktuálisan elért havi számlavezetési díjkedvezmény kimutatása. A díjkedvezmény mértékét az
ügyfélhez kapcsolódó összes fő és társkártyával (hitel és betéti) végzett vásárlási típusú
kártyatranzakciók darabszáma határozza meg. A kedvezményszámításba a készpénzfelvétel típusú
kártyatranzakciók nem számítanak bele.
Számlavezetési díjkedvezmény az aktuális hónappal együtt, maximálisan hat naptári hónapra
visszamenőleg kérdezhető le a „naptár funkció” segítségével.
A hónap kiválasztását követően a funkcióban megjelenítésre kerül (alapértelmezett az aktuális
hónap):
•
az aktuális számlacsomaghoz tartozó havi díj
•
a kedvezményre jogosító kártyatranzakciók száma (db)
•
a kártyatranzakciók által elért kedvezmény mértéke (kedvezmény % -ban kifejezve)
•
valamint a promóciós időszakokban a „Promóciós kedvezmény” felirat jelzi a kártyatranzakciók
darabszámától független extra kedvezményt.
A funkció kizárólag a CIB Kártyázó számlacsomagok esetén érhető el.

Számla áttekintő
Funkció célja: aktuális és részletes kimutatás nyújtása az Ön pénzügyi helyzetéről, mely tartalmaz:
•
számlainformációt az aktuális egyenleg, zárolt összeg és rendelkezésre tartott folyószámla
hitelkeret feltüntetésével,
•
betétinformációt az esedékes kamatok és esedékességi időpontok feltüntetésével,
•
hitelinformációt az esedékes törlesztő összegek és esedékességi időpontok feltüntetésével.
Áttekintés folyamata: „Számlaáttekintő képernyőn” összefoglaló kimutatást kaphat bank- és
befektetési számla-, betét- és hitelinformáció táblázatos formában történő megjelenítésével, amelyet
kinyomtathat. Egyes adatok vonatkozásában részletes, szélesebb körű információ elérésére nyílik
lehetősége. A táblázat fejlécére kattintással az adatok rendezhetők.

Számlaáttekintő képernyő

Számlainformáció táblázat

Számlaszám: Internet Bankra engedélyezett bank- és befektetési számlák.
Elérhető egyenleg: kiválasztott bankszámla hitelkerettel növelt, zárolt összegekkel csökkentett
egyenlege, illetve befektetési számla esetén a rendelkezésre álló aktuális egyenleget mutatja.
Zárolt összeg: rendelkezésre álló egyenleget csökkentő, folyamatban lévő, a Bank által előjegyzett,
de később teljesítendő tranzakciók (pl. kártyával történő fizetések, deviza átutalás vagy forgalmazási
időn túl küldött eseti forintátutalás). A részletek a zárolt összegre, mint linkre kattintva érhetők el.
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Folyószámla hitelkeret: rendelkezésre álló egyenleget növelő, a Bank által szerződésben
meghatározott, adott számlán rendelkezésre tartott hitelkeret.
Számlainformációk részletezése képernyő
• Számla típusa
• GIRO számlaszám
• IBAN számlaszám
• Számlanyitás dátuma
• Éves (látraszóló) betéti kamat %
• Előjegyzett kifizetendő kamat összege: a lekérdezés időpontjáig gyűjtött, de még jóvá nem írt
kamatösszeg.
• Alkalmazott kamatadó %
• EHO mértéke %
• Kamatelszámolás fordulónapja: gyűjtött kamatösszeg jóváírásának az időpontja.
• Éves folyószámla hitelkamat %: a számla rendelkezésre álló egyenlegén felüli költésekre,
folyószámlahitel esetén a folyószámlahitel összegére felszámított kamat mértéke.
• Éves kényszerhitel kamat %: a folyószámlahitel egyenlegén felüli költésekre számított kamat
mértéke.
• Előjegyzett terhelendő kamat összege: a lekérdezés időpontjáig gyűjtött, de még nem terhelt
kamatösszeg.
• Kamatelszámolás fordulónapja: gyűjtött kamatösszeg terhelésének az időpontja.
Zárolt összeg részletezése képernyő
• Összeg
• Dátum (zárolás kezdő időpontja)
• Zárolás típusa
Betétinformáció táblázat
Deviza: lekötött betét devizaneme.
Aktuális betétösszeg: banknál pillanatnyilag kamatozó betét összege, az összegre, mint linkre
kattintva érhető el a betét részletezése.
Esedékes kifizetendő kamatösszeg: egyszeri betét esetén lejáratkor, illetve megújuló
(automatikusan hosszabbodó) betét esetén a Bank által kamatfordulókon jóváírandó összeg.
Esedékesség időpontja: egyszeri betétnél a lejárat időpontja, illetve megújuló (automatikusan
hosszabbodó) betét esetén a következő kamatforduló nap.
Éves kamat: a lekötött betét mindenkor aktuális, Kamattájékoztatókban közzétett, éves szinten
meghatározott kamatláb mértéke.
A lekötött betétek között szerepelnek az Üzletfél bankszámla egyenlegéből a Bank által elkülönített és
óvadékként zárolt összeg(ek) is (pl.: bankkártya óvadéki betét).
Felhívjuk figyelmét, hogy munkaszüneti napo(ko)n a rendszer a munkaszüneti napot követő banki nap
állapotában van. A betét feltörésekor kérjük a kamatveszteség elkerülése érdekében a betét
tényleges, naptári nap szerinti lejáratára illetve fordulónapjára legyen tekintettel, amelyet a
„Betétrészletezés képernyőn” tekinthet meg.
Betétrészletezés képernyő
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A betétinformáció táblázat kiegészítéseként az alábbi adatokat tekintheti meg:
Betétszám: rendszer által nyilvántartott azonosítószám.
Futamidő: lekötés időtartama.
Betéti termék neve
Alkalmazott kamatadó mértéke (%)
EHO mértéke %
Betéttörténet táblázat: részletesen mutatja a betét futamideje alatt bekövetkezett változásokat a
lekérdezés időpontjáig, valamint ezen túl az előjegyzett tranzakciókat is (pl.: kamatjóváírás).

Hitelinformáció táblázat
Deviza: folyósított hitel devizaneme.
Aktuális hitelösszeg: pillanatnyi hitelkinnlevőség, az összegre, mint linkre kattintva érhető el a hitel
részletezése.
Esedékes törlesztő részlet: kamatfordulókor és/vagy lejáratkor esedékes kamat és/vagy tőke
összege.
Esedékesség időpontja: kamatforduló és/vagy lejárat időpontja.
Éves kamat: folyósított hitelre éves szinten meghatározott kamatláb mértéke.

Hitelrészletezés képernyő
A hitelinformáció táblázat kiegészítéseként az alábbi adatokat tekintheti meg:
Hitelszám: rendszer által nyilvántartott azonosítószám.
Induló hitelösszeg: Bank által a hitelbírálat során megítélt, a hitel-, illetve kölcsönszerződésben
meghatározott összeg.
Folyósítás időpontja: a hitel/kölcsön-szerződésben meghatározott időpont, amikor a Bank - az általa
támasztott feltételek teljesülését követően - a hitel/kölcsön összegét a hitel/kölcsönvevő
rendelkezésére bocsátja.
Lejárat időpontja: utolsó törlesztő részlet visszafizetésének időpontja.

Nyomógombok
Nyomtat: megjelenített számlaáttekintőt pdf formátumban kinyomtathatja és/vagy elmentheti.
Mégsem: „Alap képernyőhöz” tér vissza.
Vissza: „Számlaáttekintő képernyőhöz” tér vissza.
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Hitelkártya áttekintő
Funkció célja: aktuális és részletes információt nyújt az Ön hitelkártyaszámlájának helyzetéről.
Hitelkártya számlaáttekintő lekérdezés folyamata: a „Hitelkártya számlaáttekintő képernyőn” egy
összefoglaló kimutatást kap hitelkártyaszámlájáról táblázatos formában történő megjelenítéssel.

Hitelkártya számlaáttekintő képernyő
Számlaszám: Internet Bankra engedélyezett hitelkártyaszámla száma.
Amennyiben egy hitelkártyaszámlával rendelkezik, az információk automatikusan megjelennek a
táblázatban. Ha több hitelkártyaszámlával rendelkezik, akkor a legördülő menüből választhatja ki,
hogy mely hitelkártyaszámlájáról kíván részletes információt kapni. A „Tovább” gombra kattintva
táblázatos formában megjelennek az adatok.
Minimum fizetendő összeg: a hitelkártyaszámlára a Befizetési határidő napján 18 óráig befizetendő
összeg. A fordulónap és a befizetési határidő közötti időszakban tartalmaz adatot.
Befizetés határideje: a Minimum fizetendő összegre vonatkozó fizetési kötelezettség teljesítésének
határideje.
Előző havi záróegyenleg: a fordulónapon a hitelkártyaszámla záróegyenlege.
Terhelések: az utolsó fordulónap óta eltelt időszakban történt terhelések összege.
Jóváírások: az utolsó fordulónap óta eltelt időszakban történt jóváírások összege.
Aktuális egyenleg: a lekérdezés pillanatában a hitelkártyaszámla egyenlege.
Függő tételek összege: a felhasználható hitelkeretet csökkentő, folyamatban lévő, a bank által
előjegyzett, de később teljesítendő tranzakciók (pl. kártyával történő fizetések, készpénzfelvétel
idegen ATM-ben), illetve a felhasználható hitelkeretet növelő, a hitelkártyaszámlán történő jóváírások
(pl: pénztári befizetés, saját számlák közötti átvezetés).
Felhasználható hitelkeret: a hitelkeretből szabadon felhasználható összeg (Hitelkeret összege –
(Aktuális egyenleg - Függő tételek)).
Hitelkeret: a számlatulajdonos igénylése alapján a Bank által a kártyabirtokos részére meghatározott
keretösszeg, amely erejéig a hitelkártya használható.
Következő fordulónap: az a számlázási nap, amelyen a fennálló hiteltartozás részleteiről
számlakivonat készül minden hónap azonos napján. A fordulónapot követően 15 naptári napon belül
kell a minimum összegnek a hitelkártyaszámlára beérkeznie.

Függő tételek részletezése képernyő
• kártyaszám
• összeg
• dátum, időpont
• leírás
Nyomógombok

Nyomtat: a megjelenített „Hitelkártya áttekintő” adatait pdf formátumban kinyomtathatja és/vagy
elmentheti.
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Függő tételek: a függő tételekről részletes információ kérhető.
Mégsem: az „Alap képernyőhöz” tér vissza.

Bankkártya áttekintő
Funkció célja: részletes információ nyújtás az Ön számlájához tartozó bankkártyákról
Bankkártya áttekintő lekérdezés folyamata: a „Bankkártya áttekintő képernyőn” összefoglaló
kimutatást kaphat bankkártyáiról táblázatos formában történő megjelenítéssel. A táblázatban a
bankkártyák lejáratig tekinthetők meg, lejárt bankkártyákat a táblázat nem tartalmaz. A táblázat
fejlécére kattintással az adatok rendezhetők.

Bankkártya áttekintő képernyő
Kártyabirtokos neve: az adott bankkártya birtokosának neve
Kártyaszám: bankkártya száma (4 x 4 karakter)
Kártya típusa: megtekinthető a bankkártya típusa és az, hogy a kártya a főkártya birtokos vagy a
társkártya birtokos részére került kibocsátásra.
Biztosítás típusa:
balesetbiztosítás.

megtekinthető,

hogy

az

adott

bankkártyához

tartozik-e

AIG

utazási

Lejárat: az adott bankkártya lejáratának dátuma.
Státusz: pl.: aktív - a bankkártya használható, letiltott – a bankkártya nem használható, mert letiltásra
került.
Számlaszám: annak a számlának a száma, amelyhez az adott bankkártya tartozik.

Nyomógombok
Mégsem: „Alap képernyőhöz” tér vissza.

Bevásárlókártya áttekintő
Funkció célja: aktuális és részletes információt nyújt az Ön bevásárlókártya-számlájának helyzetéről.
Bevásárlókártya számlaáttekintő lekérdezés folyamata: a „Bevásárlókártya számlaáttekintő
képernyőn” egy összefoglaló kimutatást kap bevásárlókártya-számlájáról táblázatos formában történő
megjelenítéssel.
Bevásárlókártya számlaáttekintő képernyő
Számlaszám: Internet Bankra engedélyezett bevásárlókártya-számla száma.
Amennyiben egy bevásárlókártya-számlával rendelkezik, az információk automatikusan megjelennek
a táblázatban. Ha több bevásárlókártya-számlával rendelkezik, akkor a legördülő menüből
választhatja ki, hogy mely bevásárlókártya-számlájáról kíván részletes információt kapni. A „Tovább”
gombra kattintva táblázatos formában megjelennek az adatok.
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Minimum fizetendő összeg: a bevásárlókártya-számlára a Befizetési határidő napján 18 óráig
befizetendő összeg. A fordulónap és a befizetési határidő közötti időszakban tartalmaz adatot.
Befizetés határideje: a Minimum fizetendő összegre vonatkozó fizetési kötelezettség teljesítésének
határideje
Előző havi záróegyenleg: a fordulónapon a bevásárlókártya-számla záróegyenlege.
Terhelések: az utolsó fordulónap óta eltelt időszakban történt terhelések összege.
Jóváírások: az utolsó fordulónap óta eltelt időszakban történt jóváírások összege.
Aktuális egyenleg: a lekérdezés pillanatában a bevásárlókártya-számla egyenlege.
Függő tételek: a felhasználható hitelkeretet csökkentő, folyamatban lévő, a bank által előjegyzett, de
később teljesítendő tranzakciók (pl. kártyával történő fizetések, illetve a felhasználható hitelkeretet
növelő, a bevásárlókártya-számlán történő jóváírások (pl: pénztári befizetés, saját számlák közötti
átvezetés)).
Felhasználható hitelkeret: a hitelkeretből szabadon felhasználható összeg (Hitelkeret összege –
(Aktuális egyenleg - Függő tételek)).
Hitelkeret: a számlatulajdonos igénylése alapján a Bank által a kártyabirtokos részére meghatározott
keretösszeg, amely erejéig a bevásárlókártya használható.
Következő fordulónap: az a számlázási nap, amelyen a fennálló hiteltartozás részleteiről
számlakivonat készül minden hónap azonos napján. A fordulónapot követően 15 naptári napon belül
kell a minimum összegnek a bevásárlókártya-számlára beérkeznie.

Függő tételek részletezése képernyő
•
•
•
•
•

kártyaszám
összeg
dátum, időpont
leírás,
függő tétel típusa

Nyomógombok

Nyomtat: a megjelenített „Bevásárlókártya áttekintő” adatait pdf formátumban kinyomtathatja és/vagy
elmentheti.
Függő tételek: a függő tételekről részletes információ kérhető.
Mégsem: az „Alap képernyőhöz” tér vissza.

Számlatörténet
Funkció célja: kiválasztott számla forgalmi tételeit mutatja, adott időintervallumra. Külön
lekérdezhetőek a könyvelt, még nem könyvelt és nem teljesült tételek. „Könyvelt” tételek esetén
lehetőség van a megjelenített adatok meghatározott fájl formátumba történő exportálására is.
Számlatörténet lekérdezés folyamata: „Lekérdező képernyőn” a számlaszám kiválasztását, a
lekérdezés típusát és az időintervallum megadását követően az adott szűrési feltételek megjelölésével
lekérdezheti a megadott számla történetét. Az „Eredmény képernyőn” megtekintheti részleteiben a
forgalmi tételeket, amelyet kinyomtathat és/vagy elmenthet.
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Számlatörténet exportálás folyamata:
A számlatörténet lekérdezés „Eredmény képernyőjén” található Export nyomógomb lenyomása után
megjelenik egy párbeszédablak, ahol lehetősége van annak megadására, hogy a generált Microsoft
Excel fájl (.xls) melyik könyvtárába kerüljön elmentésre.
A fájl elnevezése ex/év/hónap/óra/perc, a fájl formátumának megfelelő kiterjesztéssel (.xls)
Lekérdező képernyő
Számlaszám: válassza ki, hogy mely számla története kerüljön megjelenítésre.
Lekérdezés típusa: válassza ki, hogy milyen típusú tételek kerüljenek megjelenítésre.
• Könyvelt (alapértelmezésben bejelölt) – Terhelendő számlán már könyvelésre került tételek
lekérdezése.
• Még nem könyvelt – Terhelendő számlán könyvelésre még nem került, ügyfél által indított
esedékes forint tételek lekérdezése (Átvételi időpontot követően érkeztetett eseti bankon kívüli
átutalási megbízások; értéknapon/esedékesség napján fedezetre várakozó értéknapos/rendszeres
átvezetési/átutalási megbízások).
• Nem teljesült – Terhelendő számlán nem teljesült ügyfél által indított forint eseti, értéknapos és
rendszeres átvezetési/átutalási megbízások lekérdezése.
Időintervallum: adja meg a lekérdezni kívánt időszak kezdő és záró időpontját (gyorsgombok
nyújtanak segítséget) „Könyvelt” és „Nem teljesült” tételek esetén. „Még nem könyvelt” tétel esetén
automatikusan megjelennek az aktuális várakozó forint tételek.
Feltételek:
• visszamenőleg maximum 6 hónapra kérhető le számlatörténet.
Szűrési szempontok:
• Partner neve: amennyiben korábbi forint átutalásainál a kedvezményezett adatait elmentette a
partner adatbázisba, akkor a kedvezményezett neve automatikusan megjelenik és kiválaszthatóvá
válik. „Könyvelt” tételek esetén értelmezett.
• Partnerszámla: a kiválasztott partnernévhez megjelent számlák közül választhat, vagy beírhatja a
számlaszám első 3, illetve 8 karakterét (bankra, illetve bankfiókra szűrhet) vagy a konkrét
számlaszámot a 16, illetve 24 karakteres formátum megadásával. „Könyvelt” tételek esetén
értelmezett.
• Összeghatár: megadhatja azt az intervallumot, amellyel tovább szűkíthető a lekérdezni kívánt
adatok köre. Minden lekérdezési típus esetén értelmezett.
• Forgalom iránya: jelölheti, hogy kizárólag a Jóváírások, Terhelések vagy Mindkettő
megjelenítésre kerüljön. „Könyvelt” tételek esetén értelmezett.
Eredmény képernyő

Fontos!
A Banki órarendben rögzített Átvételi időpontot követően benyújtott, eseti bankon kívüli forint átutalási
megbízásokat a Bank nem könyveli, csak érkezteti. Az érkeztetett átutalási megbízások összegével a
következő munkanapi feldolgozás kezdetéig nem csökken a terhelendő számla elérhető egyenlege
(Számlaáttekintő menüpont). Valamint nem jelenik meg a Számlatörténetben “könyvelt tétel”- ként
sem ezen összeg! Az ily módon érkeztetett átutalási megbízásokat feldolgozásig a “még nem
könyvelt” tételek közt van lehetőség lekérdezni (ezen átutalási megbízások fedezetének biztosítására
fokozottan oda kell figyelni!).
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Könyvelt tételek
A szűrőfeltételeknek megfelelően megjelenítésre kerülnek a kiválasztott számlához kapcsolódó
jóváírások és terhelések típusai, összegük és azok könyvelési dátumai, értéknapjai, valamint
tételenként az egyenleg. Az egyenleg a zárolt összeget és a folyószámla hitelkeretet nem tartalmazza.
Amennyiben a számlaszám és időintervallum kivételével más szűrési feltételt is beállít, az egyenleg
nem kerül megjelenítésre. A napközbeni átutalási rendszerben (IG2) indított vagy fogadott eseti,
értéknapos és rendszeres forint tételek részletes adatai az összeg linkre vagy a “Részletek”
nyomógombra kattintva tekinthetőek meg. A táblázat fejlécére kattintással rendezheti tételeit.

„Még nem könyvelt” forint tételek
A szűrőfeltételeknek megfelelően megjelenítésre kerülnek a kiválasztott számlához kapcsolódó
terhelések főbb adatai (rögzítés dátuma, kedvezményezett neve és számlaszáma, összeg és státusz).
Státusz értékei: Érkeztetett vagy Várakozó. Az érkeztetés/várakozás oka és a tételek részletes adatai
a “Részletek” nyomógombra kattintva tekinthetőek meg. A táblázat fejlécére kattintással rendezheti
tételeit.

„Nem teljesült” forint tételek
A szűrőfeltételeknek megfelelően megjelenítésre kerülnek a kiválasztott számlához kapcsolódó nem
teljesült megbízások főbb adatai (nem teljesülés/törlés dátuma, kedvezményezett neve és
számlaszáma, összeg és státusz). A tételre kattintva megjelennek a tétel részletes adatai. Státusz
értékei: Nem teljesült vagy Törölt. A nem teljesülés/törlés oka és a tételek részletes adatai a
“Részletek” nyomógombra kattintva tekinthetőek meg. A táblázat fejlécére kattintással rendezheti
tételeit.

Nyomógombok

Bankba küld: banki kommunikáció elindul.
Részletek: A napközbeni átutalási rendszerben indított vagy fogadott eseti, értéknapos és rendszeres
forint tételek részletes adatainak megtekintése.
Export: „Könyvelt tételek” esetén „az Eredmény képernyőn” megjelenő adatok mentése Microsoft
Excel (.xls) fájl formátumban.
Nyomtat: megjelenített számlatörténetet pdf formátumban kinyomtathatja és/vagy elmentheti.
Vissza: „Lekérdező képernyőhöz” tér vissza.
Mégsem: „Alap képernyőhöz” tér vissza.

Kártya történet
Funkció célja: kiválasztott bankkártyához tartozó zárolásban lévő, illetve a már lekönyvelt tételeket
mutatja a kiválasztott időintervallumra vonatkozóan.
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Kártya történet lekérdezés folyamata: „Lekérdező képernyőn” a bankkártya kiválasztását és az
időintervallum kötelező megadását követően az adott szűrési feltételek megjelölésével lekérdezheti a
megadott bankkártya történetét. Az „Eredmény képernyőn” megtekintheti részleteiben a bankkártyával
végzett, engedélyezett vásárlásokat és készpénzfelvételeket, amelyet kinyomtathat és/vagy
elmenthet. Lejárt, megújításra nem került bankkártyák története a lejárat időpontját követő hat hónapig
tekinthetők meg.

Lekérdező képernyő
Birtokos neve, típus, devizanem, státusz: legördülő menüből a kártyabirtokos neve, a kártya típusa,
a kártyához tartozó számla devizaneme és a kártya státusza alapján kiválaszthatja, hogy mely
bankkártyával végzett műveleteket kívánja megtekinteni.
Kártyaszám: a kiválasztott bankkártya száma automatikusan megjelenik.
Időintervallum: megadhatja a lekérdezni kívánt időszak kezdő és záró időpontját (gyorsgombok
nyújtanak segítséget).
Feltételek:
•
visszamenőleg maximum 6 hónapra, időtartamot tekintve legfeljebb 3 hónapnyi adat kérhető le.
Szűrési szempontok:
•
Devizanem: legördülő menüből kiválaszthatja a bankkártyával végzett vásárlás, illetve
készpénzfelvétel összegének devizanemét.
•
Összeghatár: megadhatja azt az intervallumot, amellyel tovább szűkíthető a lekérdezni kívánt
adatok köre.
•
Tétel státusza: megjelölheti, hogy kizárólag az Elszámolt tételek vagy Minden tétel (az elszámolt
és a jelenleg zárolásban lévő tételek együtt) kerüljenek megjelenítésre.
Eredmény képernyő
A szűrőfeltételeknek megfelelően megjelenítésre kerülnek a kiválasztott bankkártyával végzett
műveletek:
•
Név, kártyaszám típus: a kiválasztott bankkártya birtokosának neve, a bankkártya száma és
típusa,
•
Tranzakció dátum: a bankkártyával végzett tranzakció időpontja,
•
Könyvelés dátum: a bankkártyával végzett tranzakció elszámolásának időpontja, amennyiben
ez a mező üres, a tétel elszámolása még nem történt meg (zárolásban van),
•
Leírás: a tranzakcióhoz kapcsolódó részletes információk,
•
Összeg: a bankkártyás költés összege,
•
Devizanem: a költés devizaneme.
A táblázat fejlécére kattintással rendezheti tételeit.

Nyomógombok
Bankba küld: banki kommunikáció elindul.
Nyomtat: megjelenített kártya történetet pdf formátumban kinyomtathatja és/vagy elmentheti.

- 419 -

Mégsem: „Alap képernyőhöz” tér vissza.
Vissza: „Lekérdező képernyőhöz” tér vissza.

Számlakivonat
Funkció célja: számlákhoz (bank és befektetési pénzszámla) kapcsolódó kivonatok megjelenítése,
amelyek tartalmilag a hivatalosan, postai úton is kiküldésre kerülő számlakivonatokkal egyeznek meg.
A „Kivonat küldés módosítása” gombbal lehet a nyomtatott kivonat postai küldését lemondani az
ügyfél számláinak tekintetében.

Kivonat lekérdezés folyamata: „Lekérdező képernyőn” a számlaszám kiválasztását követően
táblázatos formában megjelenítésre kerülnek a rendszerben tárolt havi (magánszemélyek és egyéni
vállalkozások esetén) illetve napi (társas vállalkozások esetén) kivonatok dátum, sorszám és záró
egyenleg feltüntetésével, hat hónapra visszamenőleg. Társas vállalkozások esetén, amennyiben az
adott napon a számlán nem történt tranzakció és nincs várható forgalom, nem készül kivonat.
Lekérdezni kívánt kivonat kiválasztását követően az „Eredmény képernyőn” a részletes kivonat adat
kerül megjelenítésre, amelyet kinyomtathat, exportálhat és/vagy elmenthet.
Számlakivonat exportálás folyamata:
A számlakivonat lekérdezés „Eredmény képernyőjén” található Export nyomógomb lenyomása után
megjelenik az export formátum kiválasztást lehetővé tevő képernyő, ahol legördülő menüből
kiválaszthatja, hogy milyen formátumban kívánja a mentést elvégezni: jelenleg txt lehet.
A formátum kiválasztása után a „Tovább” nyomógombra kattintva megjelenik egy párbeszédablak,
ahol lehetősége van annak megadására, hogy a fájl melyik könyvtárába kerüljön elmentésre.
A fájl elnevezése ex/év/hónap/óra/perc, a fájl formátumának megfelelő kiterjesztéssel (.txt).
Lekérdező képernyő
Számlaszám: válassza ki, hogy mely számla kivonatai kerüljenek megjelenítésre.
A kiválasztott számlához tartozó kivonatok
•
•
•

Dátum (könyvelés napja)
Sorszám
Záró egyenleg
feltüntetésével jelennek meg.

Eredmény képernyő
Adott hónapban/napon a kiválasztott számlán történt terhelések és jóváírások megjelenítése
könyvelési dátum, értéknap, nyitó- és záró egyenleg, hivatkozások illetve üzleti esemény jellegének
feltüntetésével. Kiegészítő információt nyújt a rendelkezésre álló szabad keretről is a várható
összforgalom feltüntetésével.
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Nyomógombok
Kivonat küldés módosítása: itt lehet a nyomtatott kivonat postai küldését lemondani az ügyfél
számláinak tekintetében.
Tovább: rendszerben tárolt kivonatok megjelenítése.
Megtekint: kiválasztott kivonat részleteinek megjelenítése.
Export: „az Eredmény képernyőn” megjelenő adatok mentése txt formátumban.
Nyomtat: megjelenített kivonatokat pdf formátumban kinyomtathatja és/vagy elmentheti.
Vissza: “Lekérdező képernyőhöz” tér vissza.
Mégsem: „Alap képernyőhöz” tér vissza.

Posta-file lekérdezés
Funkció célja: megadott időintervallumban, az elektronikus és kézi feldolgozási postacsekken
(készpénzátutalási megbízás) befizetett tételek, valamint postai kifizetési utalványok postai
visszaigazolásának (együttesen: posta-file) megtekintése.
• postacsekk: Elektronikus feldolgozású postacsekkek (31,32,39 kimeneti kódú) esetén a beérkező
postacsekk analitikája kérdezhető le. A kézi feldolgozású postacsekkek (21,22,23,24 kimeneti kódú)
esetén a beérkező postacsekkek analitikája és képei is lekérdezhetőek.
Az elektronikus feldolgozású postai csekk lekérdezéshez a „Kísérőlap elektronikus feldolgozású
készpénzátutalási megbízáshoz (31, 32, 39 -es kimeneti kód esetén)” nyomtatvány kitöltése
szükséges. Ezen készpénzátutalási megbízások használata esetén a befizető azonosító Posta általi
bevizsgáltatása és engedélyeztetése – a feldolgozhatóság érdekében – kötelező. A
befizetőazonosítót az Üzletfélnek kell kialakítani a Posta által megadott LUHN-féle képlet alapján.
Amennyiben a Posta feldolgozó gépi rendszer olyan hibát állapít meg, amit a Posta a bizonylat
alapján nem tud rendezni (pl. nem engedélyezett Készpénzátutalási Megbízás, nem jó a
befizetőazonosító CDV száma), úgy a hibát jelezve a bizonylat képe eredeti nagyságban leporellón
kerül átadásra. Ebben az esetben a csekk képe kérdezhető le.
•
postai kifizetési utalvány: A Posta Elszámoló Központ (PEK) által átvett kifizetési utalvány
megbízások kérdezhetőek le. Megjelenik, hogy a PEK milyen utalványazonosító szám alatt tárolja a
tételt saját rendszerében. Ennek az azonosítónak az alapján lehet a kézbesítési, vagy egyéb
problémák esetén a Postánál érdeklődni.
Posta-file lekérdezés folyamata: „Lekérdező képernyőn” a számlaszám kiválasztását követően, a
megadott időintervallum megjelölésével lekérdezheti a posta-file-t. Az „Eredmény képernyőn” a postafile tartalmát megtekintheti (kinyomtathatja és/vagy elmentheti pdf formátumban) és elmentheti a
Posta által átadott eredeti formátumban is.

Lekérdező képernyő
Számlaszám: válassza ki, hogy mely számla posta-file adatai kerüljenek megjelenítésre.
Posta-file tartalma: válassza ki, hogy a postai kifizetési utalványok postai visszaigazolását vagy a
készpénzátutalási megbízással (postacsekken) befizetett tételeket kérdezi le.
A készpénzátutalási megbízásnál (postacsekk) három lekérdezési forma közül választhat:
Elektronikus állomány (analitika) lekérdezése, Elektronikus állomány (analitika) és kép lekérdezése,
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valamint csak képek lekérdezése. Az Elektronikus állomány (analitika) a postai text állományt jelenti
(külön bontásban elektronikus és kézi feldolgozású postacsekkekre), míg a Kép a kézi feldolgozású
postacsekk képeket tartalmazó pdf formátuma.
Időintervallum megadása: megadhatja a lekérdezni kívánt időszak kezdő, illetve záró időpontját
(gyorsgombok nyújtanak segítséget). Postacsekk esetén a postai feldolgozás kelte, míg kifizetési
utalvány esetén a bankba küldés dátuma alapján adható meg az időintervallum.
Feltételek:
•

visszamenőleg maximum 6 hónapra, időtartamot tekintve legfeljebb 1 hónapnyi adat kérhető le.

Eredmény képernyő
A szűrőfeltételeknek megfelelően megjelenítésre kerülnek a kiválasztott számlához kapcsolódó postafile adatok táblázatos formában.
Postacsekk esetén a táblázat a megadott időintervallum eredményeként az elektronikus feldolgozású
postacsekk és kézi feldolgozású postacsekk analitikákat egy-egy sorban mutatja, míg a kép állományt
napi bontásban jeleníti meg.
A táblázat egy sorának kiválasztása után válnak aktívvá a nyomógombok.

Nyomógombok
Bankba küld: banki kommunikáció elindul.
Mégsem: „Alap képernyőhöz” tér vissza.
Nyomtat: a megjelenített posta-file tartalmat pdf formátumban kinyomtathatja és/vagy elmentheti.
Ment: megjelenített posta-file analitika tartalmat eredeti (Posta által átadott) állapotban elmentheti,
illetve exportálhatja pénzügyi rendszerébe.
Vissza: „Lekérdező képernyőhöz” tér vissza.

Teljesítésre váró díjbeszedés
Funkció célja: szolgáltató által beszedésre (teljesítésre) váró közüzemi díjtételek megtekintése,
letiltása, illetve limit (értékhatár) feletti engedélyezése.
Teljesítésre váró közüzemi díjak megtekintésének, státuszmódosításának folyamata:
„Lekérdező képernyőn” a számlaszám kiválasztását követően megjelennek beszedésre váró
közüzemi díjtételei, amelyeket státuszuknak megfelelően letilthat, illetve limit felett engedélyezhet. A
megbízás teljesítéséről megerősítést követően „Visszaigazoló képernyőn” tájékozódhat. Lehetőség
van csak rögzíteni, illetve hitelesíteni (aláírni) a műveleteket.
Lekérdező képernyő
TIPP:
• Engedélyezze a limit feletti díjbeszedést, amennyiben jogosnak tartja azt! A limit feletti státuszú
tétel az Ön engedélye nélkül nem teljesül.
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•

Tiltsa le a várakozó díjbeszedést, amennyiben nem kívánja a közüzemi díjtételt kifizetni!

Számlaszám: válassza ki, hogy mely számláról teljesítendő (beszedendő) közüzemi díjtételei
kerüljenek megjelenítésre.

Megjelenített táblázat adatai:
•
Szolgáltató neve
•
Fogyasztó neve
•
Fogyasztó azonosító
•
Esedékesség
•
Összeg (HUF)
•
Státusz:
várakozó: beszedésre váró közüzemi díjtétel
limit feletti megbízás: beszedésre váró közüzemi díjtétel, mely meghaladja az Ön által megadott
értékhatárt, engedélyezés hiányában a tétel nem kerül teljesítésre
limit felett engedélyezett: limit feletti közüzemi díjtétel beszedésre engedélyezve
letiltott: beszedés nem teljesül
Felhatalmazás értékhatára (HUF)
Nyomógombok
Tovább: rendszerben tárolt, beszedésre váró közüzemi díjtételek megjelenítése.
Engedélyez: aktív, amennyiben van kiválasztott tétel és a megadott értékhatár kisebb, mint a
beszedni kívánt közüzemi díj vagy letiltott; megnyomásával az „Összefoglaló képernyőre” jut.
Letilt: aktív, amennyiben van kiválasztott tétel és státusza nem letiltott; megnyomásával az
„Összefoglaló képernyőre” jut.
Nyomtat: megjelenített, teljesítésre várakozó közüzemi díjbeszedéseket és a visszaigazolásokat pdf
formátumban kinyomtathatja és/vagy elmentheti.
Bezár: „Alap képernyőhöz” tér vissza.

Összefoglaló képernyő
Megjelenített tétel adatai:
•
•
•
•
•
•
•

Számlaszám
Szolgáltató neve
Fogyasztó neve
Fogyasztó azonosító
Esedékesség
Összeg (HUF)
Összeghatár
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Aláír, Könyvel (választható, alapértelmezésben bejelölt): aláírhatja, illetve bankba is küldheti
teljesítésre megbízását. Amennyiben egyiket sem jelöli meg, a megbízás rögzítésre kerül az
„Aláírómappában”.

Nyomógombok
Bankba küld: bejelöléstől függően vagy rögzítésre, hitelesítésre (aláírásra) vagy teljesítésre kerülnek
a megbízások. Aláírás, illetve könyvelés esetén aláírási kód megadása szükséges.
Mégsem: “Elveszti változtatásait! Ezt szeretné?” kérdés jelenik meg.
Igen: „Rögzíti a tranzakciókat?” kérdés jelenik meg.
Igen: a megbízás rögzítésre kerül az Aláírómappában.
Nem: „Alap képernyőhöz” tér vissza, az addig rögzítés előtti státuszban lévő
törlésre kerül az Aláírómappából.

megbízás

Nem: “Összesítő képernyőhöz” tér vissza.

Visszaigazoló képernyő
Aláírás esetén tájékoztat a benyújtott megbízás hitelesítéséről, könyvelés esetén a teljesítéséről.
Amennyiben sem az „Aláír” és sem a „Könyvel” mezők nem kerültek bejelölésre, tájékoztat a
megbízás rögzítéséről. Könyvelésnél automatikusan készül postaláda bejegyzés is. A teljesítésre váró
megbízások ismételt lekérdezésével a táblázatban a beszedés státusza engedélyezés esetén „limit
felett engedélyezett”-re, letiltás esetén „letiltott”-ra változik.

Nyomógombok
OK: visszaigazolás tudomásulvételével az „Alap képernyőre” jut vissza.
Javít: hibajelzés esetén visszatérhet az előző képernyőre, ahol visszalépve a „Beviteli képernyőre”
végezze el a módosítást, és ismételten küldje megbízását a Bankba.
„Mégsem” gombra kattintva a “Lezárja a hibás tranzakciókat?” kérdés jelenik meg. Igen esetén a
tranzakciók csak információ lekérési jelleggel, Nem esetén további feldolgozásra kerülnek az
„Alárómappába”.
Nyomtat: sikeres könyvelés esetén a visszaigazolást pdf formátumban kinyomtathatja és/vagy
elmentheti.
Nem teljesült díjbeszedés
Funkció célja: szolgáltató által beszedésre indított, de nem teljesült közüzemi díjtételek lekérdezése.
Nem teljesült közüzemi díjak megtekintésének folyamata: „Lekérdező / Eredmény” képernyőn a
számlaszám kiválasztását követően a nem teljesült közüzemi díjtételek megjelenítése.
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Lekérdező/Eredmény képernyő

Számlaszám: válassza ki, hogy melyik számláról nem teljesült közüzemi díjbeszedések kerüljenek
megjelenítésre.

Megjelenített táblázat adatai:
•
•
•
•
•
•

Szolgáltató neve
Fogyasztó neve
Fogyasztó azonosító
Esedékesség
Összeg (HUF)
Nem teljesülés oka

Nyomógombok
Tovább: rendszerben tárolt nem teljesült közüzemi díjbeszedések megjelenítése.
Nyomtat: megjelenített nem teljesült közüzemi díjbeszedéseket pdf formátumban kinyomtathatja
és/vagy elmentheti.
Bezár: „Alap képernyőhöz” tér vissza.

ÁTUTALÁS
Eseti forint átutalási megbízás
Funkció célja: bankon belüli vagy bankközi (GIRO rendszeren keresztüli) forint átutalás és azonnali
átutalás indítása kedvezményezett partnere javára. Lehetőség van az átutalási megbízások adatainak
exportálására és importálására.

Teljesítés feltételei:
•
terhelendő számlán rendelkeznie kell az átutalás/ok összegének és a kapcsolódó banki
díjtételnek megfelelő fedezettel,
•
az adott átutalás részösszegére teljesítés nem lehetséges,
•
több átutalás egyidejű küldése esetén a teljesítés a beadás sorrendjében történik.
•
a teljesítési feltételek részleteit a vonatkozó Üzletszabályzat tartalmazza.
Teljesítés időpontja: irányadó a Bank vonatkozó Banki Órarendjében foglaltak, amelyek
megtekinthetőek a www.cib.hu honlapon az „Elérhetőségek/Banki Órarend” menüpont alatt.
Átutalások elkészítésének fő lépései: Egy terhelendő számláról több átutalást indíthat egy banki
kommunikációval, és titkosított aláírással. A „Beviteli képernyőn” rögzített átutalások az „Összesítő
képernyőn” jelennek meg, ahol megbízását ellenőrizheti. A megbízás teljesítéséről megerősítést
követően a “Visszaigazoló képernyőn” tájékozódhat. Lehetősége van csak rögzíteni, illetve hitelesíteni
(aláírni) a tranzakciókat, amelyek az „Aláírómappában” ellenőrizhetők.
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Azonnali átutalási megbízások kötegként történő teljesítése Fogyasztók számára elérhető.
Az átutalás teljesítése ellenőrizhető a Számlatörténet/kivonat menüpontokban. Azonnali átutalási
megbízás nem vonható vissza és fedezethiány esetén nem kerül sorba állításra. Azonnali átutalási
megbízás esetén a visszautasított tételekről a Bank a Postaládájába küldött visszaigazolásban
értesíti.

Átutalások exportálásának fő lépései:
A „Beviteli képernyőn” rögzített átutalási megbízások az „Összefoglaló képernyőn” jelennek meg. Az
„Összefoglaló képernyőn” található Export nyomógomb lenyomása után megjelenik az export
formátum kiválasztást lehetővé tevő képernyő, ahol az elérhető formátum Microsoft Excel fájl (.xls).
A formátum kiválasztása után a „Tovább” nyomógombra kattintva megjelenik egy párbeszédablak,
ahol megadhatja, hogy a fájl melyik könyvtárába kerüljön elmentésre.
A fájl elnevezése ex/év/hónap/óra/perc, a fájl formátumának megfelelő kiterjesztéssel (.xls).

Átutalások importálásának fő lépései:
Az import fájl formátumok részletes leírását a Felhasználói kézikönyv „Fájl formátumok” című
melléklete tartalmazza.

Az „Beviteli képernyőn” a terhelendő számlaszám megadása után az Import nyomógomb
lenyomásával megjelenik az import formátum kiválasztást lehetővé tevő képernyő, ahol az elérhető
formátum Microsoft Excel fájl (.xls).
A Tovább nyomógombra kattintva a képernyőn megjelenik egy párbeszédablak, amin beállíthatja az
importálandó fájl nevét és elérési útvonalát.
Az import fájl kedvezményezett azonosítója mezőben számlaszámot tartalmazhat, másodlagos
számlaazonosítót nem.
Az import fájl feldolgozásakor csak a formailag hibátlan és a partnerkezelés szempontjából is
befogadható tételek kerülnek feldolgozásra.
Az importálást követően egy egyszerűsített képernyő jelenik meg, amely tartalmazza a fájlban talált,
sikeresen vagy sikertelenül beolvasott megbízások összegét és számát.
Amennyiben voltak hibás tételek, úgy a képernyő alján aktívvá válik a Hibalista nyomógomb. A
hibalistán tételes visszaigazolást tekinthet meg arról, hogy az import fájl hányadik sorában szereplő
megbízást miért nem tudtuk beolvasni, illetve feltüntetjük, hogy mezőnként milyen adatokat
tartalmazott a fájl.
Sikeres importálás esetén a Tovább nyomógombra kattintva az Összefoglaló képernyő jelenik meg. A
megbízások kezelése (módosítás, törlés, visszaigazolás, stb.) ezt követően az egyenként rögzített
megbízásoknál ismertetettek szerint történik.

Beviteli képernyő
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TIPP: Az átutalási megbízást megelőzően érdemes előre összegyűjtenie az egyazon terhelendő
számláról indítandó tételeit!
Számlaszám: válassza ki a terhelendő HUF számla számát, melyről átutalását indítja. A
kiválasztással párhuzamosan megjelenítésre kerül GIRO számlaszáma.
Kedvezményezett azonosító típusa (kötelezően megadandó): válassza ki a legördülő menüből,
hogy milyen típusú számlaazonosítót kíván megadni (Számlaszám, Adóazonosító jel, Adószám,
Emailcím, Telefonszám).
Kedvezményezett neve, székhelye (kötelezően megadandó, maximum 32 karakter): Amennyiben
a kedvezményezett azonosító típusa mezőben számlaszámot választotta ki a legördülő menüből
kérjük válassza ki vagy írja be, hogy kinek kíván utalni. A legördíthető menü ABC sorrendben
tartalmazza azoknak a kedvezményezetteknek a nevét, akik részére Ön már korábban utalt és
elmentette a „Mentés a partner adatbázisba” funkcióval. Amennyiben új partnernek szeretne utalni,
akkor egyszerűen rögzítse az új kedvezményezett adatait.
Amennyiben kedvezményezett azonosító típusának Adóazonosító jelet, Adószámot, Emailcímet vagy
Telefonszámot választotta ki, a mező inaktív.
Kedvezményezett számlaszáma (kötelezően megadandó, 16 vagy 24 karakter, forint és deviza
számla): a név kiválasztásával a kapcsolódó számlaszámok automatikusan megjelennek.
Amennyiben ettől eltérő számlaszámra utal vagy a „Mentés a partner adatbázisba” funkcióval nem
mentette el a kedvezményezett adatait, vagy új kedvezményezettnek utal, írja be a számlaszámot. Ez
esetben az úgynevezett GIRO számlaszámot vigye fel, amely folyamatosan írva automatikusan
tagolódik.
Kedvezményezett adóazonosító jele
kedvezményezett adóazonosító jelét.

(kötelezően

megadandó

10

karakter):

írja

be

a

Kedvezményezett adószáma (kötelezően megadandó 8 vagy 11 karakter): írja be a
kedvezményezett adószámát pl: 12345678 vagy 12345678-1-2.
Kedvezményezett emailcíme (kötelezően megadandó): írja be a kedvezményezett emailcímét. Az
emailcímnek kötelezően tartalmaznia kell legalább egy @ jelet és két karaktert.
Kedvezményezett telefonszám (kötelezően megadandó): írja be a kedvezményezett mobil
telefonszámát. EGT tagország telefonszáma adható meg. A mobil telefonszám két mezőben
rögzíthető. Az első mezőbe kerül egy "+" jellel kezdődően az országkód és a második mezőben kérjük
adja meg a telefonszámot. Az országkód +36-tal elő van töltve, de felülírható.
Összeg (HUF) (kötelezően megadandó, maximum 13 karakter): írja be az átutalni kívánt megbízás
összegét. A felvitt összeg forintban értendő, csak egész szám adható meg, mely folyamatosan írva a
következő mezőre lépéskor automatikusan tagolódik.
Közlemény (kötelezően megadandó, maximum 140 karakter): a név és számlaszám
kiválasztásával a kedvezményezetthez felvitt legutolsó közlemény automatikusan megjelenik.
Amennyiben ettől eltérő közleményt kíván megadni, vagy a „Mentés a partner adatbázisba” funkcióval
nem mentette el a kedvezményezett adatait, vagy új kedvezményezettnek utal, írja be közlendő
megjegyzését.
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Partnerek közti egyedi azonosító: (választható, 35 karakter): átutalást végző által megadott
azonosítószám, mely megkönnyíti a visszakereséseket, illetve amely a kedvezményezett számára
hivatkozási alapot jelent (megfeleltethető a korábbi Bizonylatszám mezőnek).
Mentés a partner adatbázisba (választható, alapértelmezésben automatikusan elmentődik, de
kiiktatható): elmentheti a kedvezményezett adatait (név, számlaszám, legutolsó közlemény).
Másodlagos számlaazonosító (Adóazonosító jel, Adószám, Emailcím, Telefonszám) esetén nincs
lehetőség a kedvezményezett adatai nem menthetők el partner adatbázisba.
Kiegészítő adatok felvitele: (választható, alapértelmezésben nem bejelölt) Bejelölés esetén a
„Tovább” gomb megnyomására a kiegészítő adatok képernyőn történhet az alábbi kiegészítő adatok
megadása az átutaláshoz:
•

•
•
•

•
•

•

Átutaló azonosítója, típusa (35 karakter): Az átutaló személyt, vagy szervezetet azonosító
adat, amely megkönnyítheti a kedvezményezett számára az átutaló azonosítását. Az
azonosító megadása előtt ki kell választani, hogy szervezetet vagy magánszemélyt kíván
azonosítani.
Tényleges fizető neve (70 karakter): Nem a terhelendő számla tulajdonosa, hanem
harmadik fél, aki a kedvezményezett részére fizet, vagy akinek nevében a terhelendő számla
tulajdonosa fizet.
Tényleges fizető azonosítója, típusa (35 karakter): A tényleges fizető felet (személyt, vagy
szervezetet) azonosító adat. Az azonosító megadása előtt ki kell választani, hogy szervezetet
vagy magánszemélyt kíván azonosítani.
Kedvezményezett azonosítója, típusa (35 karakter): A kedvezményezett személyt, vagy
szervezetet azonosító adat, amely megkönnyítheti az átutaló számára a kedvezményezett
azonosítását. Az azonosító megadása előtt ki kell választani, hogy szervezetet vagy
magánszemélyt kíván azonosítani.
Tényleges kedvezményezett neve (70 karakter): Nem a kedvezményezett számla
tulajdonosa, hanem harmadik fél, aki a kedvezményezett számláján jóváírt összeg címzettje.
Tényleges kedvezményezett azonosítója, típusa (35 karakter): A tényleges
kedvezményezett felet (személyt, vagy szervezetet) azonosító adat, amely megkönnyíti a
fizetési művelet tényleges kedvezményezettjének azonosítását. Az azonosító megadása előtt
ki kell választani, hogy szervezetet vagy magánszemélyt kíván azonosítani.
Átutalás jogcíme: A jogcímközléssel meghatározható a tranzakció típusa. A pénzforgalmi
szolgáltatók
a
számlatulajdonosok
számára
(átutalók
és
kedvezményezettek)
pénzforgalmukról kimutatásokat, statisztikákat készíthetnek. ISO20022 külső kódlistából
kiválasztott jogcímkód.

Nyomógombok
Import: meghatározott fájl szerkezetben más programok által elkészített állományok, külső fájl-ból
való betöltése.
Hibanapló: tételes hibalista nyomtatása pdf formátumban azokról a megbízásokról, melyek
importálása sikertelen volt.
Tovább: rögzített tétel elmentésre kerül és a “Rögzít újabb átutalást?” kérdés jelenik meg.
Igen: „Beviteli képernyő” megjelenítése, melyen újabb átutalás felvitelére nyílik lehetőség, de a
terhelendő számlaszámot már nem lehet változtatni.
Nem: “Összesítő képernyő” megjelenítése.
Mégsem: több tétel berögzítése esetén az aktuálisan felvitt tétel törlése és az „Összesítő képernyő”
megjelenítése, első tétel berögzítése esetén, „Biztos benne, hogy megszakítja az utalást?” kérdés
jelenik meg.
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Igen: „Alap képernyőhöz” tér vissza.
Nem: „Beviteli képernyőn” marad.

Összefoglaló képernyő
A képernyő tetején található legördülő menüben lehetősége nyílik a terhelendő számlaszám
megváltoztatására, amely az összes rögzített, utalandó tételre vonatkozni fog.
A képernyőn táblázatban jelennek meg az addig rögzített átutalások, amelyen ellenőrizheti a felvitt
adatokat, a következők szerint:
•
•
•
•
•
•
•

Kedvezményezett neve és Kedvezményezett számlaszáma
Kedvezményezett adóazonosító jele
Kedvezményezett adószáma
Kedvezményezett telefonszáma
Kedvezményezett emailcíme
Összeg (HUF)
Státusz

A Státusz oszlop jelzi a tételek állapotát. Bankba küldés előtt a státusza „rögzítésre előkészítve” vagy
„importált”, az átutalás esetleges visszautasítása esetén „elutasított”, rákattintva a tételre a hiba oka a
táblázat alatt kerül feltüntetésre.
Aláír, Könyvel (választható, alapértelmezésben bejelölt): egy megbízással hitelesítésre (aláír),
illetve teljesítésre (könyvel) is bankba küldheti tranzakcióit. Amennyiben egyiket sem jelöli meg, a
tranzakciók rögzítésre kerülnek az „Aláírómappában”.

Nyomógombok
Tovább: terhelendő számlaszám módosítása esetén a megbízás aktualizálódik az új terhelendő
számlaszámnak megfelelően.
Bankba
küld:
Aláír/Könyvel
bejelöléstől
függően
rögzítésre,
hitelesítésre
vagy
érkeztetésre/teljesítésre kerülnek a tranzakciók. Aláírás, illetve könyvelés esetén aláírási kód
megadása szükséges.
Módosít: tétel rögzített adatainak megjelenítése, amelyek a terhelendő számlaszám kivételével
módosíthatók.
Módosít: módosítás végrehajtását követően az ”Összesítő képernyőre” tér vissza.
Mégsem: a módosítás végrehajtása nélkül az „Összesítő képernyőre” tér vissza.
Új átutalás: „Beviteli képernyőhöz” tér vissza, ahol ugyanezen számláról újabb utalást fűzhet az
összesítő listán lévőkhöz.
Töröl: tétel rögzített adatainak megjelenítése, de az adatok itt már nem módosíthatók.
Töröl: törlés végrehajtásával az ”Összesítő képernyőre” tér vissza, amennyiben ez az egyetlen tétel a
„Beviteli képernyőre”.
Mégsem: törlés végrehajtása nélkül az ”Összesítő képernyőre” tér vissza.
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Export:„az Eredmény képernyőn” megjelenő adatok mentése meghatározott fájl formátumokba.
Mégsem: “Biztos, hogy megszakítja az utalást?” kérdés jelenik meg.
Igen: „Rögzíti a tranzakciókat?” kérdés jelenik meg.
Igen: a tranzakciók rögzítésre kerülnek az „Aláírómappában”.
Nem: „Alap képernyőhöz” tér vissza, az addig rögzítés előtti státuszban lévő tranzakciók
törlésre kerülnek az „Aláírómappából”.
Nem: “Összesítő képernyőhöz” tér vissza.

Visszaigazoló képernyő
A megbízást követően egy egyszerűsített képernyő jelenik meg, amely tartalmazza a beérkezett
sikeresen könyvelt, illetve még nem könyvelt (érkeztetett, rögzített, aláírt) és az elutasított tételeket.
A könyvelésre küldött (sikeres és sikertelen) tételek részletes visszaigazolása automatikusan a
„Postaládába” érkezik, melyet a felső menüsorban lévő Postaláda ikonra kattintva bármikor
megtekinthet.

Fontos
Azonnali átutalások esetén a benyújtott tételeket a bank érkezteti és várakozó státuszba kerülnek.
Amennyiben az azonnali átutalási megbízása nem teljesül a sikertelen megbízásról postaláda
üzenetben tájékoztatjuk.

Nyomógombok
OK: visszaigazolás tudomásulvételével az „Alap képernyőre” jut vissza.
Javít: hibajelzés esetén visszatérhet az „Összesítő képernyőre” - ahol az „elutasított” státuszú tételre
kattintva a táblázat alatt kiíródik a hiba oka – végezze el a módosítást, és ismételten küldje átutalásait
a Bankba. „Mégsem” gombra kattintva a “Lezárja a hibás tranzakciókat?” kérdés jelenik meg. Igen
esetén a tranzakciók csak információ lekérési jelleggel, Nem esetén további feldolgozásra kerülnek az
„Aláírómappába”.
Nyomtat: a könyvelésre küldött tételek visszaigazolását pdf formátumban kinyomtathatja és/vagy
elmentheti.

Értéknapos forint átutalási megbízás
Funkció célja: bankon belüli vagy bankközi (GIRO rendszeren keresztül) forint átutalás adása előre
meghatározott banki munkanapra (értéknapra), előre megadott összeggel kedvezményezett partnere
javára. Lehetőség van az átutalási megbízások adatainak exportálására és importálására.
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Teljesítés feltételei:
•
legkorábban a következő banki munkanapra és maximum egy évre előre adhat megbízást,
•
terhelendő számlán értéknapon (terhelési napon) rendelkeznie kell az átutalás/ok/ összegének és
a kapcsolódó banki díjtételnek megfelelő fedezettel,
•
adott átutalás részösszegének teljesítése nem lehetséges,
•
több átutalás egyidejű küldése esetén a teljesítés a beadás sorrendjében történik
•
értéknapos forint átutalási megbízás másodlagos számlaazonosítóra (Adószám, Adóazonosító
jel, Emailcím, Telefonszám) nem indítható.
Teljesítés időpontja: megadott banki értéknapon. Ekkor történik a fedezetvizsgálat és az Ön
számlája is ezen a banki értéknapon kerül terhelésre. Amennyiben kedvezményezett partnere
Bankunk ügyfele, a jóváírás a kedvezményezett számláján banki értéknapon kerül teljesítésre. Ha a
kedvezményezett más banknál vezeti számláját, akkor a benyújtott forint értéknapos átutalási
megbízások esetén a Bank biztosítja, hogy az átutalási megbízás összege a kedvezményezett
pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján legkésőbb az átutalási megbízás terhelési napon történő
átvételét (befogadását) követő négy órán belül jóváírásra kerüljön. Az Ön számlája a banki
teljesítéssel egyidejűleg terhelődik (terhelés értéknapja). A fizetési megbízást a terhelési napot
megelőző Banki munkanapon a Banki Órarendben meghatározott időpontig vonhatja vissza.
Átutalások elkészítésének fő lépései: Egy terhelendő számláról több átutalást indíthat egy banki
kommunikációval, és titkosított aláírással. A „Beviteli képernyőn” rögzített átutalások az „Összesítő
képernyőn” jelennek meg, ahol megbízását ellenőrizheti. A megbízás teljesítésre történő
befogadásáról megerősítést követően a “Visszaigazoló képernyőn” tájékozódhat. Lehetősége van
csak rögzíteni, illetve hitelesíteni (aláírni) a tranzakcióit, amelyek az „Aláírómappában” ellenőrizhetők.
Átutalások exportálásának fő lépései:
A „Beviteli képernyőn” rögzített átutalási megbízások az „Összefoglaló képernyőn” jelennek meg. Az
„Összefoglaló képernyőn” található Export nyomógomb lenyomása után megjelenik az export
formátum kiválasztást lehetővé tevő képernyő, ahol az elérhető formátum Microsoft Excel fájl (.xls).
A formátum kiválasztása után a „Tovább” nyomógombra kattintva megjelenik egy párbeszédablak,
ahol megadhatja, hogy a fájl melyik könyvtárába kerüljön elmentésre. A fájl elnevezése
ex/év/hónap/óra/perc, a fájl formátumának megfelelő kiterjesztéssel (pl.: .xls).
Átutalások importálásának fő lépései:
Az import fájl formátumok részletes leírását a Felhasználói kézikönyv „Fájl formátumok” című
melléklete tartalmazza.

Az „Beviteli képernyőn” a terhelendő számlaszám megadása után az Import nyomógomb
lenyomásával megjelenik az import formátum kiválasztást lehetővé tevő képernyő, ahol az elérhető
formátum Microsoft Excel fájl (.xls).
A Tovább nyomógombra kattintva a képernyőn megjelenik egy párbeszédablak, amin beállíthatja az
importálandó fájl nevét és elérési útvonalát.
Az import fájl feldolgozásakor csak a formailag hibátlan és a partnerkezelés szempontjából is
befogadható tételek kerülnek feldolgozásra.
Az importálást követően egy egyszerűsített képernyő jelenik meg, amely tartalmazza a fájlban talált,
sikeresen vagy sikertelenül beolvasott megbízások összegét és számát.
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Amennyiben voltak hibás tételek, úgy a képernyő alján aktívvá válik a Hibalista nyomógomb. A
hibalistán tételes visszaigazolást tekinthet meg arról, hogy az import fájl hányadik sorában szereplő
megbízást miért nem tudtuk beolvasni, illetve feltüntetjük, hogy mezőnként milyen adatokat
tartalmazott a fájl.
Sikeres importálás esetén a Tovább nyomógombra kattintva az „Összefoglaló képernyő” jelenik meg.
A megbízások kezelése (módosítás, törlés, visszaigazolás, stb.) ezt követően az egyenként rögzített
megbízásoknál ismertetettek szerint történik.

Beviteli képernyő
TIPP: Az átutalási megbízást megelőzően érdemes előre összegyűjtenie az egyazon terhelendő
számláról indítandó tételeit
Számlaszám: válassza ki a terhelendő számla számát, melyről átutalását indítja. A kiválasztással
párhuzamosan megjelenítésre kerül a GIRO számlaszáma.

Kedvezményezett neve, székhelye (kötelezően megadandó, maximum 32 karakter): válassza ki
vagy írja be, hogy kinek kíván utalni. A legördíthető menü ABC sorrendben tartalmazza azoknak a
kedvezményezetteknek a nevét, akik részére Ön már korábban utalt és elmentette a „Mentés a
partner adatbázisba” funkcióval. Amennyiben új partnernek szeretne utalni, akkor egyszerűen rögzítse
az új kedvezményezett adatait.

Kedvezményezett számlaszáma (kötelezően megadandó, 16 vagy 24 karakter, kizárólag forint
számla): a név kiválasztásával a kapcsolódó számlaszámok automatikusan megjelennek.
Amennyiben ettől eltérő számlaszámra utal, vagy a „Mentés a partner adatbázisba” funkcióval nem
mentette el a kedvezményezett adatait, vagy új kedvezményezettnek utal, írja be a számlaszámot. Ez
esetben az úgynevezett GIRO számlaszámot vigye fel, amely folyamatosan írva automatikusan
tagolódik.

Összeg (HUF) (kötelezően megadandó, maximum 13 karakter): írja be az átutalni kívánt megbízás
összegét. A felvitt összeg forintban értendő, csak egész szám adható meg. Folyamatosan írva a
következő mezőre lépéskor a rendszer automatikusan tagolja.

Közlemény: (kötelezően megadandó, maximum 140 karakter): a név és számlaszám
kiválasztásával a kedvezményezetthez felvitt legutolsó közlemény automatikusan megjelenik.
Amennyiben ettől eltérő közleményt kíván megadni, vagy a „Mentés a partner adatbázisba” funkcióval
nem mentette el a kedvezményezett adatait, vagy új kedvezményezettnek utal, írja be közlendő
megjegyzését.

Partnerek közti egyedi azonosító (választható, 35 karakter): utalást végző által megadott
azonosítószám, mely megkönnyíti a visszakereséseket, illetve amely a kedvezményezett számára
hivatkozási alapot jelent (megfeleltethető a korábbi Bizonylatszám mezőnek).
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Értéknap (kötelező mező): írja be az átutalás teljesítésének napját (számlája ekkor kerül terhelésre),
legkorábban a megbízás beadását követő banki munkanapra és legfeljebb egy évre előre adhatja
meg.

Mentés a partner adatbázisba (választható, alapértelmezésben automatikusan elmentődik, de
kiiktatható): elmentheti a kedvezményezett adatait (név, számlaszám, legutolsó közlemény).

Kiegészítő adatok felvitele: (választható, alapértelmezésben nem bejelölt) Bejelölés esetén a
„Tovább” gomb megnyomására a kiegészítő adatok képernyőn történhet az alábbi kiegészítő adatok
megadása az átutaláshoz:
•

•
•
•

•
•

•

Átutaló azonosítója, típusa (35 karakter): Az átutaló személyt, vagy szervezetet azonosító
adat, amely megkönnyítheti a kedvezményezett számára az átutaló azonosítását. Az
azonosító megadása előtt ki kell választani, hogy szervezetet vagy magánszemélyt kíván
azonosítani.
Tényleges fizető neve (70 karakter): Nem a terhelendő számla tulajdonosa, hanem
harmadik fél, aki a kedvezményezett részére fizet, vagy akinek nevében a terhelendő számla
tulajdonosa fizet.
Tényleges fizető azonosítója, típusa (35 karakter): A tényleges fizető felet (személyt, vagy
szervezetet) azonosító adat. Az azonosító megadása előtt ki kell választani, hogy szervezetet
vagy magánszemélyt kíván azonosítani.
Kedvezményezett azonosítója, típusa (35 karakter): A kedvezményezett személyt, vagy
szervezetet azonosító adat, amely megkönnyítheti az átutaló számára a kedvezményezett
azonosítását. Az azonosító megadása előtt ki kell választani, hogy szervezetet vagy
magánszemélyt kíván azonosítani.
Tényleges kedvezményezett neve (70 karakter): Nem a kedvezményezett számla
tulajdonosa, hanem harmadik fél, aki a kedvezményezett számláján jóváírt összeg címzettje.
Tényleges kedvezményezett azonosítója, típusa (35 karakter): A tényleges
kedvezményezett felet (személyt, vagy szervezetet) azonosító adat, amely megkönnyíti a
fizetési művelet tényleges kedvezményezettjének azonosítását. Az azonosító megadása előtt
ki kell választani, hogy szervezetet vagy magánszemélyt kíván azonosítani.
Átutalás jogcíme: A jogcímközléssel meghatározható a tranzakció típusa. A pénzforgalmi
szolgáltatók
a
számlatulajdonosok
számára
(átutalók
és
kedvezményezettek)
pénzforgalmukról kimutatásokat, statisztikákat készíthetnek. ISO20022 külső kódlistából
kiválasztott jogcímkód.

Nyomógombok
Import: meghatározott fájl szerkezetben más programok által elkészített állományok, külső fájl-ból
való betöltése.
Hibanapló: tételes hibalista nyomtatása pdf formátumban azokról a megbízásokról, melyek
importálása sikertelen volt.
Tovább: rögzített tétel elmentésre kerül és a “Rögzít újabb utalást?” kérdés jelenik meg.
Igen: „Beviteli képernyő” megjelenítése, melyen újabb átutalás felvitelére nyílik lehetőség, de a
terhelendő számlaszámot már nem lehet változtatni.
Nem: “Összesítő képernyő” megjelenítése.
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Mégsem: több tétel berögzítése esetén az aktuálisan felvitt tétel törlése és az „Összesítő képernyő”
megjelenítése, első tétel berögzítése esetén, „Biztos benne, hogy megszakítja az utalást?” kérdés
jelenik meg.
Igen: „Alap képernyőhöz” tér vissza.
Nem: „Beviteli képernyőn” marad.

Összefoglaló képernyő
A képernyő tetején található legördülő menüben lehetősége van a terhelendő számlaszám
megváltoztatására, amely az összes rögzített utalandó tételre vonatkozni fog.
A képernyőn táblázatban jelennek meg az addig rögzített átutalások, melyen ellenőrizheti a felvitt
adatokat, a következők szerint:
•
•
•
•
•

Kedvezményezett neve
Kedvezményezett számlaszáma
Összeg (HUF)
Értéknap
Státusz

A Státusz oszlop jelzi a tételek állapotát. Bankba küldés előtt a státusza „rögzítésre előkészítve”, az
átutalás esetleges visszautasítása esetén „elutasított”, rákattintva a tételre a hiba oka a táblázat alatt
kerül feltüntetésre.
Aláír, Könyvel (választható, alapértelmezésben bejelölt): hitelesítésre (aláír), illetve befogadásra
(könyvel) is bankba küldheti megbízását. Amennyiben egyiket sem jelöli meg, tranzakciói rögzítésre
kerülnek az „Aláírómappában”.

Nyomógombok
Tovább: terhelendő számlaszám módosítása esetén a megbízás aktualizálódik az új terhelendő
számlaszámnak megfelelően.
Bankba küld: Aláír/Könyvel bejelöléstől függően rögzítésre, hitelesítésre vagy befogadásra kerülnek
a tranzakciók. Aláírás, illetve könyvelés esetén aláírási kód megadása szükséges.
Módosít: tétel rögzített adatainak megjelenítése, amelyek a terhelendő számlaszám kivételével
módosíthatók:
Módosít: módosítás végrehajtását követően az ”Összesítő képernyőre” tér vissza.
Mégsem: „Összesítő képernyőre” tér vissza a módosítás végrehajtása nélkül.
Új átutalás: „Beviteli képernyőhöz” tér vissza, ahol ugyanezen számláról újabb utalást fűzhet az
összesítő listán lévőkhöz.
Töröl: tétel rögzített adatainak megjelenítése, de az adatok itt már nem módosíthatók.
Töröl: törlés végrehajtásával az ”Összesítő képernyőre” tér vissza, amennyiben ez lett volna az
egyetlen tétel a „Beviteli képernyőre”.
Mégsem: ”Összesítő képernyőre” tér vissza a törlés végrehajtása nélkül.
Export: az „Eredmény képernyőn” megjelenő adatok mentése meghatározott fájl formátumokba.
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Mégsem: “Biztos, hogy megszakítja az átutalást?” kérdés jelenik meg.
Igen: „Rögzíti a tranzakciókat?” kérdés jelenik meg.
Igen: a tranzakciók rögzítésre kerülnek az „Aláírómappában”.
Nem: „Alap képernyőhöz” tér vissza, az addig rögzítés előtti státuszban lévő tranzakciók
törlésre kerülnek az „Aláírómappából”.
Nem: “Összesítő képernyőhöz” tér vissza.

Visszaigazoló képernyő
A megbízást követően egy egyszerűsített képernyő jelenik meg, amely tartalmazza az érkeztetett,
illetve még nem könyvelt (rögzített, aláírt) és az elutasított tételeket.
A könyvelésre küldött (érkeztetett és elutasított) tételek részletes visszaigazolása automatikusan a
„Postaládába” érkezik, amelyet a felső menüsorban lévő Postaláda ikonra kattintva bármikor
megtekinthet.

Nyomógombok
OK: visszaigazolás tudomásulvételével az „Alap képernyőre” jut vissza.
Javít: hibajelzés esetén visszatérhet az Összesítő képernyőre - ahol az „elutasított” státuszú tételre
kattintva a táblázat alatt kiíródik a hiba oka – végezze el a szükséges módosítást, és ismételten küldje
átutalásait a Bankba.
„Mégsem” gombra kattintva a “Lezárja a hibás tranzakciókat?” kérdés jelenik meg. Igen esetén a
tranzakciók csak információ lekérési jelleggel, Nem esetén további feldolgozásra kerülnek az
„Aláírómappába”.
Nyomtat: a könyvelésre küldött tételek visszaigazolását pdf formátumban kinyomtathatja és/vagy
elmentheti.

Értéknapos forint átutalás rendelkezés

Funkció célja: forint számlákra adott értéknapos forint átutalási megbízások módosítása és törlése
Teljesítés feltételei:
•
módosítás esetén az átutalás teljesítéséhez a terhelendő számlán értéknapon rendelkeznie kell
az utalás/ok összegének és a kapcsolódó banki díjtételnek megfelelő fedezettel,
•
az adott átutalás részösszegére teljesítés nem lehetséges,
•
több átutalás egyidejű küldése esetén a beadás sorrendjében történik a teljesítés.
Teljesítés időpontja: A fizetési megbízást a terhelési napot megelőző Banki munkanapon a Banki
Órarendben meghatározott időpontig vonhatja vissza (módosíthatja). A megbízása törlés esetén
azonnal törlésre, módosítás esetén a módosítások azonnal átvezetésre kerülnek, és módosított
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átutalása a megadott banki értéknapon teljesül. Az Ön számláját az Ön által megadott Banki
munkanapon terheljük. Ha a kedvezményezett más banknál vezeti számláját, akkor a benyújtott forint
értéknapos átutalási megbízások esetén a Bank biztosítja, hogy az átutalási megbízás összege a
kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján legkésőbb az átutalási megbízás
terhelési napon történő átvételét (befogadását) követő négy órán belül jóváírásra kerüljön. Számlája a
banki teljesítéssel egyidejűleg terhelődik (terhelés értéknapja).
Rendelkezés főbb lépései: A „Rendelkező képernyőn” a terhelendő számlaszám kiválasztását
követően táblázatos formában megjelennek a már rögzített értéknapos forint átutalási megbízásai,
amelyeket módosíthat, illetve törölhet. A megbízások teljesítéséről megerősítést követően a
“Visszaigazoló képernyőn” tájékozódhat. Lehetősége van csak rögzíteni, illetve hitelesíteni (aláírni) a
megbízásokat, amelyek az „Aláírómappában” ellenőrizhetők.

Rendelkező képernyő
Számlaszám: válassza ki, hogy mely számláról indított értéknapos átutalásai kerüljenek
megjelenítésre. A kiválasztással párhuzamosan megjelenítésre kerül a GIRO számlaszáma.

Megjelenített táblázat adatai:
•
•
•
•

Kedvezményezett neve, székhelye
Kedvezményezett számlaszáma
Összeg (HUF)
Értéknap

Nyomógombok
Tovább: táblázat feltöltődése a kiválasztott számláról indított értéknapos átutalási megbízások
adataival.
Részletek: A kiválasztott tétel részleteinek megjelenítése.
Vissza: visszatér a „Rendelkező képernyőhöz”.
Módosít: „Módosító beviteli képernyő” megjelenítése, ahol a tétel rögzített adatai módosíthatók.
Tovább: „Összesítő képernyő” megjelenítése.
Mégsem: visszatér a „Rendelkező képernyőhöz”.
Töröl: „Módosító beviteli képernyő” megjelenítése, de az adatok itt már nem módosíthatók.
Töröl: Aláír/Könyvel bejelöléstől függően vagy rögzítésre, hitelesítésre (aláírásra) vagy teljesítésre
kerülnek a megbízások. Aláírás, illetve könyvelés esetén aláírási kód megadása szükséges.
Mégsem: visszatér a „Rendelkező képernyőhöz”.
Nyomtat: teljesítésre várakozó értéknapos átutalásait pdf formátumban kinyomtathatja és/vagy
elmentheti.
Aláír, Könyvel (választható, alapértelmezésben bejelölt): „Módosító beviteli képernyőn”
hitelesítésre (aláír), illetve teljesítésre (könyvel) is bankba küldheti megbízását. Amennyiben egyiket
sem jelöli meg, megbízása rögzítésre kerül az „Aláírómappában”.
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Összefoglaló képernyő
Értéknapos forint átutalás módosítás adatainak ellenőrzésére van mód.
Nyomógombok
Bankba küld: Aláír/Könyvel bejelöléstől függően rögzítésre, hitelesítésre (aláírásra) vagy teljesítésre
kerülnek a megbízások. Aláírás, illetve könyvelés esetén aláírási kód megadása szükséges.
Vissza: „Módosító beviteli képernyőre” léphet vissza, ahol módosíthatja megbízását.
Mégsem: „Rendelkező képernyőre” tér vissza a módosítás végrehajtása nélkül.

Visszaigazoló képernyő
A megbízást követően részletes visszaigazolás jelenik meg a módosítás és/vagy törlés
rögzítéséről/hitelesítéséről/teljesítéséről. A könyvelésre küldött tételek részletes visszaigazolása
automatikusan a „Postaládába” érkezik, amelyet a felső menüsorban lévő Postaláda ikonra kattintva
bármikor megtekinthet.

Nyomógombok
OK: visszaigazolás tudomásulvételével az „Alap képernyőre” jut vissza.
Javít: hibajelzés esetén visszatérhet az előző képernyőre, ahol visszalépve a „Módosító beviteli
képernyőre” végezze el a módosítást, és ismételten küldje megbízását a Bankba.
„Mégsem” gombra kattintva a “Lezárja a hibás tranzakciót?” kérdés jelenik meg. Igen esetén a
tranzakció csak információ lekérési jelleggel, Nem esetén további feldolgozásra kerül az
„Aláírómappába”.
Nyomtat: sikeres könyvelés (teljesítés) esetén a visszaigazolást pdf formátumban kinyomtathatja
és/vagy elmentheti.

Rendszeres forint átutalási megbízás
Funkció célja: bankon belüli vagy bankközi (GIRO rendszeren keresztül), állandó jellegű forint
átutalás megadása forintszámláról kedvezményezett partnere javára, amely az Ön által megadott
időintervallumon belül, adott banki napon, adott gyakorisággal és összeggel teljesül.
Teljesítés feltételei:
• az átutalás (teljesítés) első napja legkorábban a következő banki munkanap lehet (hétvégén adott
megbízásnál az első nap legkorábban kedd lehet),
•
a megbízás az első utalás napja és a megadott gyakoriság alapján számított időközönként
kerül teljesítésre (pl.: az első átutalás napja 2003.05.05., a gyakoriság havi, akkor a fordulónap
havonta 5-e lesz). Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az átutalás első napjának nem Banki
munkanapot (pl.: hétvége) adott meg, az átutalás a következő Banki munkanapon fog teljesülni,
• terhelendő bankszámlán az esedékesség napján (terhelés napján) rendelkeznie kell az átutalás
összegének és a kapcsolódó banki díjtételnek megfelelő fedezettel,
• az adott átutalás részösszegének teljesítésére nincs lehetőség,
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• fedezethiány esetén a Bank a megbízást nem állítja sorba (felhívjuk figyelmét, hogy mindez azt
eredményezi, hogy megbízása nem teljesül fedezethiány esetén)
• Rendszeres forint átutalási megbízás másodlagos számlaazonosítóra (Adószám, Adóazonosító
jel, Emailcím, Telefonszám) nem indítható.
Teljesítés időpontja: megadott gyakoriság szerinti banki munkanapon, megadott időintervallumon
belül. Az Ön számláját az Ön által meghatározott Banki munkanapon terheljük. Amennyiben
kedvezményezett partnere Bankunk ügyfele, a jóváírást a kedvezményezett számláján ugyanazon
Banki munkanapon teljesítjük. Ha a kedvezményezett más banknál vezeti számláját, akkor a
benyújtott rendszeres forint átutalási megbízás esetén a Bank biztosítja, hogy az átutalási megbízás
összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján legkésőbb az átutalási
megbízás szerinti terhelést követő négy órán belül jóváírásra kerüljön. Számlája a banki teljesítéssel
egyidejűleg terhelődik (terhelés értéknapja).
Átutalás elkészítésének fő lépései: Egy terhelendő számláról egy rendszeres átutalási megbízást
adhat meg egy banki kommunikációval, és titkosított aláírással. A „Beviteli képernyőn” rögzített
megbízás az „Összesítő képernyőn” jelenik meg, ahol ellenőrizheti azt. A megbízás teljesítésre történt
befogadásáról megerősítést követően a “Visszaigazoló képernyőn” tájékozódhat. Lehetősége van
csak rögzíteni, illetve hitelesíteni (aláírni) a megbízást, amely az „Aláírómappában” ellenőrizhető.

Beviteli képernyő
Számlaszám: válassza ki a terhelendő számla számát, melyről rendszeres átutalását indítani kívánja.
A kiválasztással párhuzamosan megjelenítésre kerül a GIRO számlaszáma.
Kedvezményezett neve, székhelye (kötelezően megadandó, maximum 32 karakter): válassza ki
vagy írja be, hogy kinek kíván utalni. A legördíthető menü ABC sorrendben tartalmazza azoknak a
kedvezményezetteknek a nevét, akik részére Ön már korábban utalt és elmentette a „Mentés a
partner adatbázisba” funkcióval. Amennyiben új partnernek szeretne utalni, akkor egyszerűen rögzítse
az új kedvezményezett adatait.
Kedvezményezett számlaszáma (kötelezően megadandó, 16 vagy 24 karakter, kizárólag forint
számla): a név kiválasztásával a kapcsolódó számlaszámok automatikusan megjelennek.
Amennyiben ettől eltérő számlaszámra utal, vagy a „Mentés a partner adatbázisba” funkcióval nem
mentette el a kedvezményezett adatait, vagy új kedvezményezettnek utal, írja be a számlaszámot. Ez
esetben az úgynevezett GIRO számlaszámot vigye fel, amely folyamatosan írva automatikusan
tagolódik.
Összeg (HUF) (kötelezően megadandó, maximum 13 karakter): írja be az átutalni kívánt megbízás
összegét. A felvitt összeg forintban értendő, csak egész szám adható meg. Folyamatosan írva a
következő mezőre lépéskor automatikusan tagolódik.
Közlemény: (kötelezően megadandó, maximum 52 karakter): a név és számlaszám
kiválasztásával a kedvezményezetthez felvitt legutolsó közlemény automatikusan megjelenik.
Amennyiben ettől eltérő közleményt kíván megadni, vagy a „Mentés a partner adatbázisba” funkcióval
nem mentette el a kedvezményezett adatait, vagy új kedvezményezettnek utal, írja be közlendő
megjegyzését. Amennyiben a választott partnerhez 52 karakternél hosszabb közlemény tartozik, így
csak egy részét (52 karaktert) tudjuk továbbítani a kedvezményezett felé!
Gyakoriság (kötelezően megadandó): az első és az utolsó teljesítés dátuma között végrehajtott
utalások napját határozza meg, a felsorolt lehetőségekből kattintással kiválasztható igényének
megfelelő periódus (napi, heti, kétheti, havi, negyedéves, féléves, éves).
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Első utalás napja (kötelezően megadandó): az átutalási megbízás alapján először végrehajtandó
utalás legkorábbi napja, a rögzítés napját követő naptári nap lehet (kivétel hétvégén, amikor kedd
lehet az első nap).
Utolsó átutalás napja (választható): az átutalási megbízás alapján utoljára végrehajtandó utalás
napja, amely nem lehet korábbi, mint az első utalás napja és független a gyakoriság alapján számított
esedékes utolsó naptól. A mező kitöltése nem kötelező, ebben az esetben az átutalási megbízás
visszavonásig érvényes.
Mentés a partner adatbázisba (választható, alapértelmezésben nem mentődik el, de
bejelölhető): elmentheti a kedvezményezett adatait (név, számlaszám, legutolsó közlemény,
kedvezményezett országa, legutolsó jogcím). Amennyiben a választott partnerhez 52 karakternél
hosszabb közlemény tartozik, a partner mentése lehetőség inaktív!
Aláír, Könyvel (választható, alapértelmezésben bejelölt): hitelesítésre (aláír), illetve befogadásra
(könyvel) is bankba küldheti megbízását. Amennyiben egyiket sem jelöli meg, megbízása rögzítésre
kerül az „Aláírómappában”.
A Beviteli képernyő alsó részében az Ön által megadott gyakoriság és első utalási nap alapján
megjelenítésre kerül a megbízás fordulónapja (pl.: minden év január, április, július, október 2.).
Ha a megbízás fordulónapja munkaszüneti napra (pl. hétvégére) esik, akkor gyakoriságától függ,
hogy a bank a munkaszüneti napot megelőző, vagy az azt követő banki napon teljesíti.
Megelőző banki napon teljesül az átutalás akkor, ha napi, heti, kétheti, vagy havi gyakoriságú.
Következő banki napon teljesül az átutalás akkor, ha éves, féléves, negyedéves vagy havi
gyakoriságú (úgy, hogy a fordulónap hónap elejére esik).

Nyomógombok
Tovább: „Összesítő képernyő” megjelenítése.
Mégsem: megerősítő kérdés, „Elveszti változtatásait! Ezt szeretné?” jelenik meg.
Igen: rögzített tétel törlése, „Alap képernyő” megjelenítése.
Nem: „Beviteli képernyőn” marad

Összesítő képernyő
Rögzített rendszeres átutalási megbízás adatainak ellenőrzésére van mód.
Nyomógombok
Bankba küld: Aláír/Könyvel bejelöléstől függően vagy rögzítésre, hitelesítésre (aláírásra) vagy
teljesítésre kerülnek a megbízások. Aláírás, illetve könyvelés esetén aláírási kód megadása
szükséges.
Vissza: „Beviteli képernyőre” léphet vissza, ahol módosíthatja megbízását.
Mégsem: „Elveszti változtatásait! Ezt szeretné?” kérdés jelenik meg.
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Igen: „Rögzíti a tranzakciót?” kérdés jelenik meg.
Igen: a megbízás rögzítésre kerül az „Aláírómappában”.
Nem: „Alap képernyőhöz” tér vissza, az addig rögzítés előtti státuszban lévő megbízás törlésre
kerül az „Aláírómappából”.
Nem: “Összesítő képernyőhöz” tér vissza.

Visszaigazoló képernyő
A megbízást követően részletes visszaigazolás jelenik meg a rögzítésről/hitelesítésről/érkeztetésről. A
könyvelésre küldött megbízás részletes visszaigazolása automatikusan a „Postaládába” érkezik,
amelyet a felső menüsorban lévő Postaláda ikonra kattintva bármikor megtekinthet.

Nyomógombok
OK: visszaigazolás tudomásulvételével az „Alap képernyőre” jut vissza.
Javít: hibajelzés esetén visszatérhet az előző képernyőre, ahol visszalépve a „Beviteli képernyőre”
végezze el a módosítást, és ismételten küldje megbízását a Bankba.
„Mégsem” gombra kattintva a “Lezárja a hibás tranzakciót?” kérdés jelenik meg. Igen esetén a
tranzakció csak információ lekérési jelleggel, Nem esetén további feldolgozásra kerül az
„Alárómappába”
Nyomtat: sikeres befogadás (könyvelés) esetén a visszaigazolást pdf formátumban kinyomtathatja
és/vagy elmenteni.

Rendszeres forint átutalás rendelkezés
Funkció célja: forint számlákra adott, állandó jellegű forint átutalási megbízások módosítása és
törlése (visszavonás).

Teljesítés feltételei:
• a terhelendő számlán a terhelés napján módosítás esetén rendelkeznie kell az átutalás
összegének és a kapcsolódó banki díjtételnek megfelelő fedezettel,
• az adott átutalás részösszegének teljesítése nem lehetséges,
• fedezethiány esetén a Bank a megbízást nem állítja sorba (felhívjuk figyelmét, hogy mindez azt
eredményezi, hogy megbízása nem teljesül fedezethiány esetén),
• a megbízás az első/következő utalás napja és a megadott gyakoriság alapján számított
időközönként kerül teljesítésre (pl.: az első/következő átutalás napja 2003.05.05., a gyakoriság havi,
akkor a fordulónap havonta 5-e lesz). Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az átutalás első napjának
nem Banki munkanapot (pl.: hétvége) adott meg, az átutalás a következő Banki munkanapon fog
teljesülni
Teljesítés időpontja: A fizetési megbízást a terhelési napot megelőző Banki munkanapon a Banki
Órarendben meghatározott időpontig vonhatja vissza (módosíthatja). Amennyiben a fentiek szerint
került megadásra a megbízása törlésre, módosításra, úgy a törlés, a módosítás azonnal átvezetésre
kerül, módosított átutalása a megadott gyakoriság szerinti Banki munkanapokon teljesül. Az Ön
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számláját az Ön által megadott Banki munkanapon terheljük. Ha a kedvezményezett más banknál
vezeti számláját, akkor a benyújtott rendszeres forint átutalási megbízás esetén a Bank biztosítja,
hogy az átutalási megbízás összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján
legkésőbb az átutalási megbízás szerinti terhelést követő négy órán belül jóváírásra kerüljön.
Számlája a banki teljesítéssel egyidejűleg terhelődik (terhelés értéknapja).
Rendelkezés főbb lépései: A „Rendelkező képernyőn” a terhelendő számlaszám kiválasztását
követően táblázatos formában megjelennek a már rögzített rendszeres forint átutalási megbízások,
amelyeket módosíthat, illetve törölhet. A megbízások teljesítéséről megerősítést követően a
“Visszaigazoló képernyőn” tájékozódhat. Lehetősége van csak rögzíteni, illetve hitelesíteni (aláírni) a
megbízásokat, amelyek az „Aláírómappában” ellenőrizhetők.

Rendelkező képernyő
Számlaszám: válassza ki, hogy mely számláról indított rendszeres átutalási megbízásai kerüljenek
megjelenítésre. A kiválasztással párhuzamosan megjelenítésre kerül a GIRO számlaszáma.

Megjelenített táblázat adatai:
•
•
•
•
•
•
•

Kedvezményezett neve, székhelye
Kedvezményezett számlaszáma
Összeg (HUF)
Esedékesség napja
Státusz
Gyakoriság
Közlemény

A Státusz oszlop jelzi a tételek állapotát, amely lehet „aktív” vagy „felfüggesztett”. Amennyiben a
megbízás státusza „felfüggesztett”, annak csak törlésére van lehetőség.

Nyomógombok
Tovább: táblázat feltöltődése a kiválasztott számláról indított rendszeres átutalási megbízások
adataival.
Módosít: „Módosító beviteli képernyő” megjelenítése, ahol a tétel rögzített adatai módosíthatók a
megbízás megadása funkciónak megfelelően.
„Fordulónap változtatás” (választható): alapértelmezésben nem. Ebben az esetben, ha a
következő esedékesség napját módosítja, akkor a rendszeres időközönkénti teljesítésen túl a
megadott következő esedékesség napján is egyszeri jelleggel teljesítésre kerül a megbízás. Ha
bejelöli a fordulónap változtatását, akkor a következő esedékesség napjától kezdve a megbízás a
következő esedékesség napja és a gyakoriság alapján újraszámított időközönként kerül teljesítésre. A
Rendszeres forint átutalás rendelkezés funkcióban nincs arra lehetősége, hogy csak egy adott havi
fordulónapot módosítson.
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Tovább: „Összesítő képernyő” megjelenítése.
Mégsem: visszatér a „Rendelkező képernyőhöz”.
Töröl: „Módosító beviteli képernyő” megjelenítése, de az adatok itt már nem módosíthatók.
Töröl: „Összesítő képernyő” megjelenítése.
Mégsem: visszatér a „Rendelkező képernyőhöz”.
Részletek: A kiválasztott tétel részletes adatait lehet megtekinteni.
Mégsem: visszatér a „Rendelkező képernyőhöz”.
Nyomtat: teljesítésre várakozó rendszeres átutalásait pdf formátumban kinyomtathatja és/vagy
elmentheti.
Mégsem: „Alap képernyőre” tér vissza.
Aláír, Könyvel (választható, alapértelmezésben bejelölt): hitelesítésre (aláír), illetve teljesítésre
(könyvel) is bankba küldheti megbízását. Amennyiben egyiket sem jelöli meg, megbízása rögzítésre
kerül az „Aláírómappában”.

Összesítő képernyő
Rendszeres forint átutalás módosítás vagy törlés adatainak ellenőrzésére van mód.

Nyomógombok
Bankba küld: Aláír/Könyvel bejelöléstől függően rögzítésre, hitelesítésre (aláírásra) vagy teljesítésre
kerülnek a megbízások. Aláírás, illetve könyvelés esetén aláírási kód megadása szükséges.
Mégsem: „Rendelkező képernyőre” tér vissza a módosítás vagy törlés végrehajtása nélkül.
Vissza: előző képernyőre léphet vissza, ahol módosíthatja megbízását.

Visszaigazoló képernyő
A
megbízást
követően
részletes
visszaigazolás
jelenik
meg
a
módosítás/törlés
rögzítéséről/hitelesítéséről/teljesítéséről/elutasításáról. A könyvelésre küldött megbízások részletes
visszaigazolása automatikusan a „Postaládába” érkezik, amelyet a felső menüsorban lévő Postaláda
ikonra kattintva bármikor megtekinthet.

Nyomógombok
OK: visszaigazolás tudomásulvételével az „Alap képernyőre” jut vissza.
Javít: hibajelzés esetén visszatérhet az előző képernyőre, ahol visszalépve a „Módosító beviteli
képernyőre” végezze el a módosítást, és ismételten küldje megbízását a Bankba.
„Mégsem” gombra kattintva a “Lezárja a hibás tranzakciót?” kérdés jelenik meg. Igen esetén a
tranzakció csak információ lekérési jelleggel, Nem esetén további feldolgozásra kerül az
„Alárómappába”.
Nyomtat: sikeres könyvelés (teljesítés) esetén a visszaigazolást pdf formátumban kinyomtathatja
és/vagy elmentheti.
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Megbízás visszavonás
Funkció célja: könyvelésre bankba küldött, de még nem könyvelt forint megbízások lekérdezése, az
egyes tételek részletes adatainak megjelenítése és a tételek visszavonása. Azonnali átutalási
megbízás visszavonására nincs lehetőség.
Teljesítés időpontja: A fizetési megbízást a Banki Órarendben meghatározott időpontig vonhatja
vissza.
Rendelkezés főbb lépései: A „Rendelkező képernyőn” a terhelendő számlaszám kiválasztását
követően táblázatos formában megjelennek a már bankba küldött, de még nem könyvelt forint
megbízások. A tételre kattintva megtekinthetőek a megbízás részletes adatai, amelynek
visszavonását kezdeményezheti. A visszavonás teljesítéséről megerősítést követően a “Visszaigazoló
képernyőn” tájékozódhat. Lehetősége van csak rögzíteni, illetve hitelesíteni (aláírni) a megbízásokat,
amelyek az „Aláírómappában” ellenőrizhetők.

Rendelkező képernyő
Számlaszám: válassza ki, hogy mely számláról indított forint megbízásai kerüljenek megjelenítésre. A
kiválasztással párhuzamosan megjelenítésre kerül a GIRO számlaszáma.

Megjelenített táblázat adatai:
•
•
•
•

Dátum
Kedvezményezett neve
Kedvezményezett számlaszáma
Összeg (HUF)

Nyomógombok
Tovább: táblázat feltöltődése a kiválasztott számláról indított rendszeres átutalási megbízások
adataival.
Visszavon: „Összesítő képernyő” megjelenítése, ahol a tétel részletes adatai jelennek meg és a
visszavonás indítható a funkciónak megfelelően.
Nyomtat: még nem könyvelt/visszavonásra várakozó megbízásait pdf formátumban kinyomtathatja
és/vagy elmentheti.
Mégsem: „Alap képernyőre” tér vissza.

Összesítő képernyő
A tétel részletes adatainak megjelenítésére, ellenőrzésére és a visszavonására van mód.
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Aláír, Könyvel (választható, alapértelmezésben bejelölt): hitelesítésre (aláír), illetve teljesítésre
(könyvel) is bankba küldheti megbízását. Amennyiben egyiket sem jelöli meg, megbízása rögzítésre
kerül az „Aláírómappában”.

Nyomógombok
Visszavon: Aláír/Könyvel bejelöléstől függően vagy rögzítésre, hitelesítésre (aláírásra) vagy
teljesítésre kerül a megbízás. Aláírás, illetve könyvelés esetén aláírási kód megadása szükséges.
Vissza: „Rendelkező képernyőre” léphet vissza.
Mégsem: „Elveszti változtatásait! Ezt szeretné?” kérdés jelenik meg.
Igen: „Rögzíti a tranzakciót?” kérdés jelenik meg.
Igen: a megbízás rögzítésre kerül az „Aláírómappában”.
Nem: „Alap képernyőhöz” tér vissza, az addig rögzítés előtti státuszban lévő megbízás törlésre
kerül az „Aláírómappából”.
Nem: “Összesítő képernyőhöz” tér vissza.

Visszaigazoló képernyő
A megbízást követően részletes visszaigazolás jelenik meg a rögzítésről/hitelesítésről/teljesítésről. A
könyvelésre küldött visszavonási megbízás részletes visszaigazolása automatikusan a „Postaládába”
érkezik, amelyet a felső menüsorban lévő Postaláda ikonra kattintva bármikor megtekinthet.

Nyomógombok
OK: visszaigazolás tudomásulvételével az „Alap képernyőre” jut vissza.
Javít: hibajelzés esetén visszatérhet az előző képernyőre, ahol visszalépve az „Összesítő
képernyőre” végezze el a módosítást, és ismételten küldje megbízását a Bankba.
„Mégsem” gombra kattintva a “Lezárja a hibás tranzakciót?” kérdés jelenik meg. Igen esetén a
tranzakció csak információ lekérési jelleggel, Nem esetén további feldolgozásra kerül az
„Aláírómappába”
Nyomtat: sikeres visszavonás esetén a visszaigazolást pdf formátumban kinyomtathatja és/vagy
elmenteni.

Közüzemi felhatalmazás megadása
Funkció célja: felhatalmazás megadása szolgáltatóknak fizetendő közüzemi díjak automatikus
beszedésére.
Teljesítés feltételei:
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• terhelendő számlán esedékességkor rendelkeznie kell a teljes közüzemi díj és a kapcsolódó banki
díjtételnek megfelelő fedezettel.
Teljesítés időpontja: legkorábban a következő banki munkanapra adható meg felhatalmazás
(hétvégén legkorábban keddre), amelyet a Bank rögzít, és elektronikus úton továbbít a szolgáltatóhoz
annak bankján keresztül. Amennyiben a szolgáltató befogadta a tételt, a felhatalmazás életbe lép.
Felhatalmazás elkészítésének lépései: Terhelendő forintszámlára vonatkozóan egy felhatalmazást
indíthat egy banki kommunikációval, és titkosított aláírással. A „Beviteli képernyőn” rögzített
felhatalmazás adatai az „Összesítő képernyőn” jelennek meg, ahol ellenőrizheti azt. A megbízás
teljesítésre történt befogadásáról megerősítést követően a “Visszaigazoló képernyőn” tájékozódhat.
Lehetősége van csak rögzíteni, illetve hitelesíteni (aláírni) a megbízást, amely az „Aláírómappában”
ellenőrizhető.

Beviteli képernyő
TIPP:
•
Felhatalmazási megbízás kitöltéséhez segítséget nyújt a szolgáltató által küldött legutolsó
közüzemi számla.
•
Felhatalmazást adhat más személy (fogyasztó) nevére és címére is.
•
Érdemes megadni a felhatalmazás felső értékhatárát, amely limitet a bank folyamatosan
figyelemmel kísér, így elkerülhetőek a jogtalan, téves vagy irreális összegű beszedések.
Számlaszám (kötelezően megadandó): válassza ki a terhelendő számla számát, melyről az
esedékes közüzemi díjtétel beszedésre kerül. A számlaszám kiválasztásával párhuzamosan
megjelenítésre kerül GIRO számlaszáma.
Szolgáltató azonosító (kötelezően megadandó, 9 vagy 13 karakter): írja be az azonosítót, amely
általában megegyezik a szolgáltató adószámával, elé írva egy „A” betűt (az adószám 8 vagy 12
karakter lehet). A „Szolgáltató lista” linkre kattintva a CIB honlapon azon szolgáltatók listáját éri el,
amelyektől elfogadunk megbízást. Itt feltüntetésre kerül ABC sorrendben a szolgáltató neve és
azonosítószáma is.
Fogyasztó azonosító (kötelezően megadandó, maximum 24 karakter): írja be a szolgáltató által
kibocsátott azonosítószámot, amely a közüzemi számlán, illetve szerződésen megtalálható.
Felhatalmazás érvényességének kezdete (kötelezően megadandó): írja be azt az időpontot,
amelytől kezdődően igényli, hogy a bank elfogadja a beszedést, legkorábban a következő banki
munkanap lehet (hétvégén legkorábban kedd lehet).
Felhatalmazás érvényességének vége (választható): írja be azt a legutolsó időpontot (banki
munkanapot), amelyen igényli, hogy a Bank még teljesítse a beszedést. Amennyiben nem ír dátumot,
a felhatalmazás visszavonásig érvényes.
Felhatalmazás értékhatára (választható): írja be a legnagyobb összegű beszedendő közüzemi díjat,
amelyet a Bank még megkísérelhet beszedni. A megfelelő értékhatár általában a várható legnagyobb
összegű számlánál kevéssel magasabb összeg (éves díjindexelést, illetve infláció miatti áremelkedést
figyelembe véve).
Hozzájárulok a felső értékhatár szolgáltatóval történő közléséhez (választható): amennyiben
nem jelöli meg, úgy felhatalmazásának értékhatára nem kerül a szolgáltató felé továbbításra.
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Fogyasztó neve (kötelezően megadandó, maximum 35 karakter): amennyiben nem Ön a
fogyasztó, adja meg a fogyasztó nevét.
Fogyasztó (irsz./cím) (kötelezően megadandó, maximum 34 karakter): adja meg a fogyasztó
címét (saját vagy a külön megjelölt fogyasztó címe).
Közlemény (választható, maximum 52 karakter): beírhatja közlendő megjegyzését, amely
hibakereséskor és a szolgáltatóval történő egyeztetéskor jelent segítséget (díjbeszedő esetén: pl.
gázdíj, szemétdíj stb.).
Aláír, Könyvel (választható, alapértelmezésben bejelölt): hitelesítésre (aláír), illetve befogadásra
(könyvel) is bankba küldheti megbízását. Amennyiben egyiket sem jelöli meg, megbízása rögzítésre
kerül az „Aláírómappában”.

Nyomógombok
Tovább: „Összesítő képernyő” megjelenítése.
Mégsem: megerősítő kérdés, „Elveszti változtatásait! Ezt szeretné?” jelenik meg.
Igen: rögzített tétel törlése, „Alap képernyő” megjelenítése.
Nem: „Beviteli képernyőn” marad.

Összesítő képernyő
A képernyőn a rögzített felhatalmazás adatait ellenőrizheti.

Nyomógombok
Bankba küld: Aláír/könyvel bejelöléstől függően vagy rögzítésre, hitelesítésre (aláírásra) vagy
teljesítésre kerülnek a megbízások. Aláírás, illetve könyvelés esetén aláírási kód megadása
szükséges.
Vissza: „Beviteli képernyőre” léphet vissza, ahol módosíthatja megbízását.
Mégsem: „Elveszti változtatásait! Ezt szeretné?” kérdés jelenik meg.
Igen: „Rögzíti a tranzakciót?” kérdés jelenik meg.
Igen: a megbízás rögzítésre kerül az „Aláírómappában”.
Nem: „Alap képernyőhöz” tér vissza, az addig rögzítés előtti státuszban lévő megbízás törlésre
kerül az „Aláírómappából”.
Nem: “Összesítő képernyőhöz” tér vissza.

Visszaigazoló képernyő
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A megbízást követően részletes visszaigazolás jelenik meg a rögzítésről/hitelesítésről/befogadásról. A
könyvelésre küldött megbízás részletes visszaigazolása automatikusan a „Postaládába” érkezik,
amelyet a felső menüsorban lévő Postaláda ikonra kattintva bármikor megtekinthet.

Nyomógombok
OK: visszaigazolás tudomásulvételével az „Alap képernyőre” jut vissza.
Javít: hibajelzés esetén visszatérhet az előző képernyőre, ahol visszalépve a „Beviteli képernyőre”
végezze el a módosítást, és ismételten küldje megbízását a Bankba.
„Mégsem” gombra kattintva a “Lezárja a hibás tranzakciót?” kérdés jelenik meg. Igen esetén a
tranzakció csak információ lekérési jelleggel, Nem esetén további feldolgozásra kerül az
„Aláírómappába”.
Nyomtat: sikeres könyvelés (befogadás) esetén a visszaigazolást pdf formátumban kinyomtathatja
és/vagy elmentheti.

Közüzemi felhatalmazás rendelkezés

Funkció célja: szolgáltatóknak fizetendő
felhatalmazás módosítása, megszüntetése.

közüzemi

díjak

automatikus

beszedésére

adott

Teljesítés feltételei:
Módosítás esetén a terhelendő számlán esedékességkor rendelkeznie kell a teljes közüzemi díj és a
kapcsolódó banki díjtételnek megfelelő fedezettel.
Teljesítés időpontja: megszüntetés esetén a következő banki munkanaptól nem teljesülnek a
beszedések, módosítás esetén a következő banki munkanaptól lép életbe a módosítás.
Rendelkezés lépései: A „Rendelkező képernyőn” a terhelendő számlaszám kiválasztását követően
táblázatos formában megjelennek a már rögzített felhatalmazások, amelyeket módosíthat, illetve
megszüntethet. A megbízások teljesítéséről megerősítést követően a “Visszaigazoló képernyőn”
tájékozódhat. Lehetősége van csak rögzíteni, illetve hitelesíteni (aláírni) a megbízásokat, amelyek az
„Aláírómappában” ellenőrizhetők.
Felhatalmazások módosítása illetve törlése: Ha a felhatalmazását módosítja vagy törli a banki nap
zárása előtti időszakban, úgy a változás a következő banki napon lép érvénybe. Amennyiben a banki
nap zárás után történik a módosítás vagy törlés, úgy a rákövetkező banki napon (T+2) lép érvénybe a
módosítás. Ha olyan felhatalmazást módosít, amelyre teljesítésre váró tétele van, (Számlainfó/
Közüzemi/ Teljesítésre váró menüben) kérjük a fentiek figyelembe vételével végezze el a megbízás
módosítását/törlését.
Fontos: Amennyiben a felhatalmazását, azért törli, hogy a megbízása ne teljesüljön, úgy kérjük
először a teljesítésre váró tétel megbízás letiltását végezze el.
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Rendelkező képernyő
Fontos: Limitmódosítás esetén ellenőrizze, hogy az adott napra van-e teljesítésre váró tétele
(Számlainfó/Közüzemi/Teljesítésre váró menüben), mivel a módosítás az adott tétel visszautasítását
eredményezheti!
Számlaszám: válassza ki, hogy mely számlára adott felhatalmazások kerüljenek megjelenítésre.

Megjelenített táblázat adatai:
•
•
•
•

Szolgáltató neve
Fogyasztó neve
Felhatalmazás felső értékhatára (HUF)
Felhatalmazás érvényességének vége

Nyomógombok
Tovább: táblázat feltöltődése a kiválasztott számlára adott felhatalmazások adataival.
Részletek: A kiválasztott tétel részleteinek megjelenítése.
Vissza: visszatér a „Rendelkező képernyőhöz”.
Módosít: „Módosító beviteli képernyő” megjelenítése, ahol a teljesítés felső értékhatára és az
érvényesség vége adatok módosíthatók.
Tovább: „Összesítő képernyő” megjelenítése.
Mégsem: visszatér a „Rendelkező képernyőhöz”.
Megszüntet: „Módosító beviteli képernyő” megjelenítése, de az adatok itt már nem módosíthatók.
Tovább: „Összesítő képernyő” megjelenítése.
Mégsem: visszatér a „Rendelkező képernyőhöz”.
Nyomtat: élő felhatalmazásait pdf formátumban kinyomtathatja és/vagy elmentheti.
Mégsem: „Alap képernyőre” tér vissza.

Aláír, Könyvel (választható, alapértelmezésben bejelölt): „Módosító beviteli képernyőn”
hitelesítésre (aláír), illetve teljesítésre (könyvel) is bankba küldheti megbízását. Amennyiben egyiket
sem jelöli meg, megbízása rögzítésre kerül az „Aláírómappában”.
Felhívjuk figyelmét, hogy módosítás esetén az érvényesség kezdete dátum a módosítás érvénybe
lépésének dátumát jelenti.

Összesítő képernyő
Közüzemi felhatalmazás módosítás vagy megszüntetés adatainak ellenőrzésére van mód.
Nyomógombok
Bankba küld: Aláír/Könyvel bejelöléstől függően rögzítésre, hitelesítésre (aláírásra) vagy teljesítésre
kerülnek a megbízások. Aláírás, illetve könyvelés esetén aláírási kód megadása szükséges.
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Mégsem: „Rendelkező képernyőre” tér vissza a módosítás vagy törlés végrehajtása nélkül.
Vissza: előző képernyőre léphet vissza, ahol módosíthatja megbízását.

Visszaigazoló képernyő
A megbízást követően részletes visszaigazolás jelenik meg a módosítás/megszüntetés
rögzítéséről/hitelesítéséről/teljesítéséről. A könyvelésre küldött megbízások részletes visszaigazolása
automatikusan a „Postaládába” érkezik, amelyet a felső menüsorban lévő Postaláda ikonra kattintva
bármikor megtekinthet.

Nyomógombok
OK: visszaigazolás tudomásulvételével az „Alap képernyőre” jut vissza.
Javít: hibajelzés esetén visszatérhet az előző képernyőre, ahol visszalépve a „Módosító beviteli
képernyőre” végezze el a módosítást, és ismételten küldje megbízását a Bankba.
„Mégsem” gombra kattintva a “Lezárja a hibás tranzakciót?” kérdés jelenik meg. Igen esetén a
tranzakció csak információ lekérési jelleggel, Nem esetén további feldolgozásra kerül az
„Aláírómappába”.
Nyomtat: sikeres befogadás (könyvelés) esetén a visszaigazolást pdf formátumban kinyomtathatja
és/vagy elmenteni.

VIBER átutalási megbízás
Funkció célja: Bankközi (VIBER rendszeren keresztüli) forint átutalás indítása kedvezményezett
partnere javára. Lehetőség van az átutalási megbízások adatainak exportálására és importálására.

Teljesítés feltételei:
•
terhelendő számlán rendelkeznie kell az átutalás/ok összegének és a kapcsolódó banki
díjtételnek megfelelő fedezettel,
•
az adott átutalás részösszegére teljesítés nem lehetséges,
•
több átutalás egyidejű küldése esetén a teljesítés a beadás sorrendjében történik.
Teljesítés időpontja: megtekinthető a www.cib.hu honlapon az „Elérhetőségek/Banki órarend”
menüpont alatt. A kedvezményezett más banknál vezetett számlájára, a „Megbízások befogadása és
teljesítése” szerint a forgalmazási időn belül adott banki napon 08:00-16:00 között történik a teljesítés.
Számlája a banki teljesítéssel egyidejűleg terhelődik. Partnere számláján a jóváírás így az adott banki
napon belül kerül teljesítésre. Amennyiben megbízása teljesítésre került az átutalás már nem vonható
vissza és nem módosítható!
Átutalások elkészítésének fő lépései: Egy terhelendő számláról több átutalást indíthat egy banki
kommunikációval, és titkosított aláírással. A „Beviteli képernyőn” rögzített átutalások az „Összesítő
képernyőn” jelennek meg, ahol megbízását ellenőrizheti. A megbízás teljesítéséről megerősítést
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követően a “Visszaigazoló képernyőn” tájékozódhat. Lehetősége van csak rögzíteni, illetve hitelesíteni
(aláírni) a tranzakciókat, amelyek az „Aláírómappában” ellenőrizhetők.

Átutalások exportálásának fő lépései:
A „Beviteli képernyőn” rögzített átutalási megbízások az „Összefoglaló képernyőn” jelennek meg. Az
„Összefoglaló képernyőn” található Export nyomógomb lenyomása után megjelenik az export
formátum kiválasztást lehetővé tevő képernyő, ahol az elérhető fájl formátum Microsoft Excel fájl
(.xls).
A formátum kiválasztása után a „Tovább” nyomógombra kattintva megjelenik egy párbeszédablak,
ahol megadhatja, hogy a fájl melyik könyvtárába kerüljön elmentésre.
A fájl elnevezése ex/év/hónap/óra/perc, a fájl formátumának megfelelő kiterjesztéssel (.xls ).

Átutalások importálásának fő lépései:
Az import fájl formátumok részletes leírását a Felhasználói kézikönyv „Fájl formátumok” című
melléklete tartalmazza.
Az „Beviteli képernyőn” a terhelendő számlaszám megadása után az Import nyomógomb
lenyomásával megjelenik az import formátum kiválasztást lehetővé tevő képernyő, ahol az elérhető
fájl formátum Microsoft Excel fájl (.xls).
A Tovább nyomógombra kattintva a képernyőn megjelenik egy párbeszédablak, amin beállíthatja az
importálandó fájl nevét és elérési útvonalát.
Az import fájl feldolgozásakor csak a formailag hibátlan és a partnerkezelés szempontjából is
befogadható tételek kerülnek feldolgozásra.
Az importálást követően egy egyszerűsített képernyő jelenik meg, amely tartalmazza a fájlban talált,
sikeresen vagy sikertelenül beolvasott megbízások összegét és számát.
Amennyiben voltak hibás tételek, úgy a képernyő alján aktívvá válik a Hibalista nyomógomb. A
hibalistán tételes visszaigazolást tekinthet meg arról, hogy az import fájl hányadik sorában szereplő
megbízást miért nem tudtuk beolvasni, illetve feltüntetjük, hogy mezőnként milyen adatokat
tartalmazott a fájl.
Sikeres importálás esetén a Tovább nyomógombra kattintva az „Összefoglaló képernyő” jelenik meg.
A megbízások kezelése (módosítás, törlés, visszaigazolás, stb.) ezt követően az egyenként rögzített
megbízásoknál ismertetettek szerint történik.

Beviteli képernyő
TIPP: Az átutalási megbízást megelőzően érdemes előre összegyűjtenie az egyazon terhelendő
számláról indítandó tételeit!
Számlaszám: válassza ki a terhelendő számla számát, melyről átutalását indítja. A kiválasztással
párhuzamosan megjelenítésre kerül GIRO számlaszáma.
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Kedvezményezett neve, székhelye (kötelezően megadandó, maximum 32 karakter): válassza ki
vagy írja be, hogy kinek kíván utalni. A legördíthető menü ABC sorrendben tartalmazza azoknak a
kedvezményezetteknek a nevét, akik részére Ön már korábban utalt és elmentette a „Mentés a
partner adatbázisba” funkcióval. Amennyiben új partnernek szeretne utalni, akkor egyszerűen rögzítse
az új kedvezményezett adatait.
Kedvezményezett számlaszáma (kötelezően megadandó, 16 vagy 24 karakter, kizárólag forint
számla): a név kiválasztásával a kapcsolódó számlaszámok automatikusan megjelennek.
Amennyiben ettől eltérő számlaszámra utal vagy a „Mentés a partner adatbázisba” funkcióval nem
mentette el a kedvezményezett adatait, vagy új kedvezményezettnek utal, írja be a számlaszámot. Ez
esetben az úgynevezett GIRO számlaszámot vigye fel, amely folyamatosan írva automatikusan
tagolódik.
Összeg (HUF) (kötelezően megadandó, maximum 13 karakter): írja be az átutalni kívánt megbízás
összegét. A felvitt összeg forintban értendő, csak egész szám adható meg, mely folyamatosan írva a
következő mezőre lépéskor automatikusan tagolódik.
Közlemény (kötelezően megadandó, maximum 52 karakter): a név és számlaszám kiválasztásával
a kedvezményezetthez felvitt legutolsó közlemény automatikusan megjelenik. Amennyiben ettől eltérő
közleményt kíván megadni, vagy a „Mentés a partner adatbázisba” funkcióval nem mentette el a
kedvezményezett adatait, vagy új kedvezményezettnek utal, írja be közlendő megjegyzését.
Amennyiben a választott partnerhez 52 karakternél hosszabb közlemény tartozik, így csak egy részét
(52 karaktert) tudjuk továbbítani a kedvezményezett felé!
Bizonylatszám (választható, 6 karakter): átutalást végző által megadott azonosítószám, mely
megkönnyíti a visszakereséseket, illetve amely a kedvezményezett számára hivatkozási alapot jelent.
Mentés a partner adatbázisba (választható, alapértelmezésben nem mentődik el, de
bejelölhető): elmentheti a kedvezményezett adatait (név, számlaszám, legutolsó közlemény,
kedvezményezett országa). Amennyiben a választott partnerhez 52 karakternél hosszabb közlemény
tartozik, a partner mentése lehetőség inaktív!
Check box: A VIBER átutalás kondícióit és órarendjét megismertem és elfogadom (kötelező)

Nyomógombok
Import: meghatározott fájl szerkezetben más programok által elkészített állományok, külső fájl-ból
való betöltése.
Hibanapló: tételes hibalista nyomtatása pdf formátumban azokról a megbízásokról, melyek
importálása sikertelen volt.
Tovább: rögzített tétel elmentésre kerül és a “Rögzít újabb átutalást?” kérdés jelenik meg.
Igen: „Beviteli képernyő” megjelenítése, melyen újabb átutalás felvitelére nyílik lehetőség, de a
terhelendő számlaszámot már nem lehet változtatni.
Nem: “Összesítő képernyő” megjelenítése.
Mégsem: több tétel berögzítése esetén az aktuálisan felvitt tétel törlése és az „Összesítő képernyő”
megjelenítése, első tétel berögzítése esetén, „Biztos benne, hogy megszakítja az utalást?” kérdés
jelenik meg.
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Igen: „Alap képernyőhöz” tér vissza.
Nem: „Beviteli képernyőn” marad.

Összesítő képernyő
A képernyő tetején található legördülő menüben lehetősége nyílik a terhelendő számlaszám
megváltoztatására, amely az összes rögzített, utalandó tételre vonatkozni fog.
A képernyőn táblázatban jelennek meg az addig rögzített átutalások, amelyen ellenőrizheti a felvitt
adatokat, a következők szerint:
•
•
•
•

Kedvezményezett neve
Kedvezményezett számlaszáma
Összeg (HUF)
Státusz

A Státusz oszlop jelzi a tételek állapotát. Bankba küldés előtt a státusza „rögzítésre előkészítve” vagy
„importált”, az átutalás esetleges visszautasítása esetén „elutasított”, rákattintva a tételre a hiba oka a
táblázat alatt kerül feltüntetésre.
Aláír, Könyvel (választható, alapértelmezésben bejelölt): egy megbízással hitelesítésre (aláír),
illetve teljesítésre (könyvel) is bankba küldheti tranzakcióit. Amennyiben egyiket sem jelöli meg, a
tranzakciók rögzítésre kerülnek az „Aláírómappában”.

Nyomógombok
Tovább: terhelendő számlaszám módosítása esetén a megbízás aktualizálódik az új terhelendő
számlaszámnak megfelelően.
Bankba küld: Aláír/Könyvel bejelöléstől függően rögzítésre, hitelesítésre vagy teljesítésre kerülnek a
tranzakciók. Aláírás, illetve könyvelés esetén aláírási kód megadása szükséges.
Módosít: tétel rögzített adatainak megjelenítése, amelyek a terhelendő számlaszám kivételével
módosíthatók.
Módosít: módosítás végrehajtását követően az ”Összesítő képernyőre” tér vissza.
Mégsem: a módosítás végrehajtása nélkül az „Összesítő képernyőre” tér vissza.
Új átutalás: „Beviteli képernyőhöz” tér vissza, ahol ugyanezen számláról újabb utalást fűzhet az
összesítő listán lévőkhöz.
Töröl: tétel rögzített adatainak megjelenítése, de az adatok itt már nem módosíthatók.
Töröl: törlés végrehajtásával az ”Összesítő képernyőre” tér vissza, amennyiben ez az egyetlen tétel a
„Beviteli képernyőre”.
Mégsem: törlés végrehajtása nélkül az ”Összesítő képernyőre” tér vissza.
Export:„az Eredmény képernyőn” megjelenő adatok mentése meghatározott fájl
Mégsem: “Biztos, hogy megszakítja az utalást?” kérdés jelenik meg.
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formátumokba.

Igen: „Rögzíti a tranzakciókat?” kérdés jelenik meg.
Igen: a tranzakciók rögzítésre kerülnek az „Aláírómappában”.
Nem: „Alap képernyőhöz” tér vissza, az addig rögzítés előtti státuszban lévő tranzakciók
kerülnek az „Aláírómappából”.

törlésre

Nem: “Összesítő képernyőhöz” tér vissza.

Visszaigazoló képernyő
A megbízást követően egy egyszerűsített képernyő jelenik meg, amely tartalmazza az elfogadott
könyvelt, illetve nem könyvelt (rögzített, aláírt) és az elutasított tételeket.
A könyvelésre küldött (sikeres és sikertelen) tételek részletes visszaigazolása automatikusan a
„Postaládába” érkezik, melyet a felső menüsorban lévő Postaláda ikonra kattintva bármikor
megtekinthet.

Nyomógombok
OK: visszaigazolás tudomásulvételével az „Alap képernyőre” jut vissza.
Javít: hibajelzés esetén visszatérhet az „Összesítő képernyőre” - ahol az „elutasított” státuszú tételre
kattintva a táblázat alatt kiíródik a hiba oka – végezze el a módosítást, és ismételten küldje átutalásait
a Bankba. „Mégsem” gombra kattintva a “Lezárja a hibás tranzakciókat?” kérdés jelenik meg. Igen
esetén a tranzakciók csak információ lekérési jelleggel, Nem esetén további feldolgozásra kerülnek az
„Aláírómappába”.
Nyomtat: a könyvelésre küldött tételek visszaigazolását pdf formátumban kinyomtathatja és/vagy
elmentheti.

Deviza átutalás
Funkció célja: devizában történő átutalások indítása forint- és devizaszámláról (beleértve a HUF
külföldre utalást is) kedvezményezett partnere javára
Teljesítés feltételei:
•
Rendelkezésre kell állnia az átutalás összegének megfelelő fedezetnek, kalkulálva az esetleges
árfolyamváltozással (az indító számlán és banki díjtételeknek, költségeknek megfelelő fedezetnek a
kiválasztott jutalékszámlán).
•
Az adott átutalás részösszegére teljesítés nem lehetséges.
Teljesítés időpontja:
Bankon belül:
A befogadási határidőig benyújtott megbízások azonnal feldolgozásra kerülnek a Banki órarend
szerint.
Bankon kívül:
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•

Lakosság és egyéni vállalkozások esetén a megbízást akkor tekintjük befogadottnak (kezdődik meg
a teljesítés a banki befogadási határidők figyelembevételével (ld. ún. Banki órarend), azaz első
lépéseként a fedezetzárolás), ha minden szükséges adat és a fedezet is rendelkezésre áll. A
befogadáskor kerül sor az értéknap és az alkalmazandó árfolyam meghatározására. A
visszaigazoláson Átvett státuszba került tételek esetén Ügyfelünknek a terhelendő számlán
biztosítani kell a fedezetet a megbízás teljesítéséig (erről a felületen külön figyelmeztetés jelenik meg).
A teljesítés tényleges adatai (értéknap, árfolyam) a Számlatörténetben/kivonatban ellenőrizhetőek. A
visszautasított tételekről a Bank írásban értesíti az Ügyfelet.

•

Társas vállalkozások esetén a megbízást akkor tekintjük befogadottnak (kezdődik meg a teljesítés a
banki befogadási határidők figyelembevételével, ld. ún. Banki órarend), ha minden szükséges adat és
a fedezet is rendelkezésre áll. A zárolás mértékéről a „Kondíciós Lista gazdálkodó és egyéb
szervezetek részére” című kiadványban tájékozódhat. A befogadáskor kerül sor az értéknap és az
alkalmazandó árfolyam meghatározására. A visszaigazoláson Átvett státuszba került tételek esetén
Ügyfelünknek biztosítani kell a fedezetet a terhelendő számlán a megbízás teljesítéséig (erről a
felületen külön figyelmeztetés jelenik meg). A teljesítés tényleges adatai (értéknap, árfolyam) a
Számlatörténetben/kivonatban ellenőrizhetőek. Fedezethiányos megbízások Várakozó státuszba
kerülnek 30 napig.
A megbízások könyvelése – megfelelő feltételek teljesülés esetén, az alkalmazandó árfolyam
ismeretében – a feldolgozás napján megtörténik a megfelelő értéknappal. A teljesítés ellenőrizhető a
Számlatörténet/kivonat menüpontokban. A visszautasított tételekről a Bank írásban értesíti az
Ügyfelet.
Amennyiben megbízása befogadásra került az átutalás már nem vonható vissza és nem módosítható
Internet Bankon keresztül. A megbízás törlésére vagy módosítására vonatkozó egyéb lehetőségek
leírása a www.cib.hu honlapon, az „Elérhetőségek/Banki órarend” menüpont alatt érhető el.
További részletek megtekinthetők a www.cib.hu honlapon az ”Elérhetőségek/Banki órarend”
menüpont alatt.
Átutalás elkészítésének lépései: Terhelendő forint- vagy devizaszámláról egy átutalást indíthat egy
banki kommunikációval és egyszeri titkosított aláírással. A „Beviteli képernyőn” rögzített átutalás fő
adatai az „Összesítő képernyőn” jelennek meg, ahol ellenőrizheti azt. A megbízás teljesítéséről
megerősítést követően a “Visszaigazoló képernyőn” tájékozódhat. Lehetősége van csak rögzíteni,
illetve hitelesíteni (aláírni) a megbízást, amely az „Aláírómappában” ellenőrizhető.

Beviteli képernyő
Számlaszám (kötelezően megadandó): Válassza ki azt a számlaszámot, amelyről az átutalást
indítja.
Kedvezményezett neve (kötelezően megadandó, maximum 50 karakter): válassza ki, vagy írja be,
hogy kinek kíván utalni. A legördíthető menü ABC sorrendben tartalmazza azoknak a
kedvezményezetteknek a nevét, akik részére Ön már korábban utalt és elmentette a „Mentés a
partner adatbázisba” funkcióval. Amennyiben új partnernek szeretne utalni, akkor egyszerűen rögzítse
az új kedvezményezett adatait.
Átutalás módja: a legördülő menüből válassza ki a kívánt átutalási módot, választható értékek:
•
•

Deviza átutalás CIB-en belül
Bankközi deviza átutalás
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•

SEPA átutalás (csak Társas vállalkozás esetén)

Kedvezményezett címe (kötelezően kitöltendő, max. 70 karakter): kedvezményezett nevének
kiválasztásával a kedvezményezett címe automatikusan megjelenik. Amennyiben a „Mentés a
partner adatbázisba” funkcióval nem mentette el a kedvezményezett adatait vagy új
kedvezményezettnek utal, írja be a címét.
Megbízó értesítési neve és telefonszáma (kötelezően megadandó, maximum 35 karakter): adja
meg az ügyintéző elérhetőségét, akivel a Bank szükség esetén fel tudja venni a kapcsolatot.

Nyomógombok
Tovább: További Beviteli képernyőkre vezet, amelyek az átutalás módjától függően különböző
mezőtartalommal jelennek meg.
Mégsem: a tétel berögzítése esetén, „Biztos benne, hogy megszakítja az átutalást?” kérdés jelenik
meg.
Igen: „Alap képernyőhöz” tér vissza.
Nem: „Beviteli képernyőn” marad.

Deviza átutalás CIB-en belül
Kedvezményezett számlaszám formátuma (kötelezően megadandó): alapbeállításként a CIB
formátum (4-6-3) szerepel. Választható még: GIRO (3*8 karakter), IBAN formátum (7*4 karakter,
amely első négy karaktere HU40).
Kedvezményezett számlaszáma (kötelezően megadandó): a kedvezményezett nevének
kiválasztásával a kapcsolódó számlaszáma automatikusan megjelenik. Amennyiben a „Mentés a
partner adatbázisba” funkcióval nem mentette el a kedvezményezett adatait, vagy új
kedvezményezettnek utal, írja be a számlaszámot (CIB, GIRO, IBAN formátumban).
Összeg (kötelezően megadandó, maximum 13 karakter): írja be az átutalási megbízás összegét,
tizedes értéket ponttal elválasztva adhat meg.
Teljesítés devizaneme (kötelezően megadandó): válassza ki, hogy milyen devizanemben kéri
teljesíteni (kiküldeni) az átutalást.
Teljesítés napja (valutanap): Alapértelmezett érték a T nap. További információ a Banki órarend
linkre kattintással érhető el.
Kezdeményezettel közlendő (választható, maximum 140 karakter): beírhatja a kedvezményezettel
közlendő megjegyzéseit.
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Nyomógombok
Tovább: következő „Beviteli képernyőre” léphet.
Vissza: előző „Beviteli képernyőre” léphet vissza.
Mégsem: “Biztos, hogy megszakítja az utalást?” kérdés jelenik meg.
Igen: rögzített tétel törlésre kerül és az „Alap képernyőhöz” tér vissza.
Nem: “Beviteli képernyőhöz” tér vissza.
CIB költségeinek és jutalékainak vállalása (bejelölt inaktív, nem módosítható): a CIB jutalékát és
költségét csak az EGT-n kívüli fizetés esetén hárítja a partnerére.
Jutalékszámla (kötelezően megadandó): a kedvezményezett nevének kiválasztásával a
jutalékszámla automatikusan megjelenik. Amennyiben a „Mentés a partner adatbázisba” funkcióval
nem mentette el a kedvezményezett adatait, vagy új kedvezményezettnek utal, kiválaszthatja a
legördülő menüből. Lakosság és egyéni vállalkozók esetén alapértelmezettként az indítószámla
jelenik meg. A megbízás összegének és a kapcsolódó banki díjtételnek megfelelő fedezetnek a
kiválasztott jutalékszámlán kell rendelkezésre állnia.
Fizetési igazolást kér (választható): jelölheti, amennyiben igazolást kér az átutalás teljesítéséről.
Fizetési igazolás nyelve (kötelezően megadandó, amennyiben kért fizetési igazolást):
választható értékek: magyar, angol vagy német nyelven.
Értesítés módja: (kötelezően megadandó, amennyiben kért fizetési igazolást): választható fax,
levél, e-mail, fax és e-mail, levél és e-mail, fax és levél vagy mindhárom.
Fax szám (kötelezően megadandó, amennyiben faxon kéri a fizetési igazolást).
E-mail (kötelezően megadandó, amennyiben e-mailen kéri a fizetési igazolást).
Mentés partner adatbázisba (választható, alapértelmezésben automatikusan elmentődik, de
kiiktatható): elmentheti a kedvezményezett adatait.
Aláír, Könyvel (választható, alapértelmezésben bejelölt): hitelesítésre (aláír), illetve teljesítésre
(könyvel) is bankba küldheti megbízását. Amennyiben egyiket sem jelöli meg, megbízása rögzítésre
kerül az „Aláírómappában”.

Nyomógombok
Tovább: az „Összesítő képernyőre” léphet.
Vissza: előző „Beviteli képernyőre” léphet vissza.
Mégsem: “Biztos benne, hogy megszakítja az utalást?” kérdés jelenik meg.
Igen: „Rögzíti a tranzakciókat?” kérdés jelenik meg
Igen: a tranzakciók rögzítésre kerülnek az „Aláírómappába”
Nem: “Beviteli képernyőhöz” tér vissza.
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Nem: az „Alap képernyőhöz” tér vissza.

Összesítő képernyő
A képernyőn a rögzített deviza átutalás adatait ellenőrizheti, a következők szerint:
• Kedvezményezett neve
• Kedvezményezett számlaszáma
• Összeg
• Teljesítés devizaneme
• Teljesítés várható árfolyama
• Teljesítés várható értéknapja
A felületen feltüntetésre kerül az indító számla és az utalandó devizanem függvényében a becsült
átutalandó összeg és a becsült terhelendő összeg. Amennyiben a terhelendő számla devizanem
megegyezik az utalandó összeg devizanemével, abban az esetben a becsült átutalandó összeg nem
kerül még egyszer megjelenítésre a felületen. A két mező tartalma és jelentése az alábbi:
Becsült terhelendő összeg jutalékokkal: az átutalás összege a fizető számla devizanemében,
megemelve a díjakkal és jutalékokkal, azaz összesen mekkora összeggel (díjakat, jutalékokat
beleértve) kerülne megterhelésre a fizető számla, ha az átutalás jóváhagyásra/aláírásra kerül.
Becsült átutalandó összeg: Az átutalás összeget az utalás devizanemében.
A feltüntetett árfolyam és a teljesítés értéknapja tájékoztató jellegűek!

Nyomógombok
Bankba küld: Aláír/Könyvel bejelöléstől függően vagy rögzítésre, hitelesítésre (aláírásra) vagy
befogadásra kerülnek a megbízások. Aláírás, illetve könyvelés esetén aláírási kód megadása
szükséges.
Vissza: „Beviteli képernyőre” léphet vissza, ahol módosíthatja megbízását.
Mégsem: „Biztos, hogy megszakítja az átutalást?” kérdés jelenik meg.
Igen: „Rögzíti a tranzakciót?” kérdés jelenik meg.
Igen: a megbízás rögzítésre kerül az „Aláírómappában”.
Nem: „Alap képernyőhöz” tér vissza, az addig rögzítés előtti státuszban lévő megbízás
törlésre kerül
Nem: “Összesítő képernyőhöz” tér vissza.

Visszaigazoló képernyő
A megbízást követően részletes visszaigazolás jelenik meg az átvételről/befogadásról. A könyvelésre
küldött megbízás visszaigazolása automatikusan a „Postaládába” érkezik, amelyet a felső
menüsorban lévő Postaláda ikonra kattintva bármikor megtekinthet.

Nyomógombok
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OK: visszaigazolás tudomásulvételével az „Alap képernyőre” jut vissza
Javít: hibajelzés esetén visszatérhet az előző képernyőre, ahol visszalépve a „Beviteli képernyőre”
végezze el a módosítást, és ismételten küldje megbízását a Bankba.
„Mégsem” gombra kattintva a “Lezárja a hibás tranzakciót?” kérdés jelenik meg. Igen esetén a
tranzakció csak információ lekérési jelleggel, Nem esetén további feldolgozásra kerül az
„Aláírómappába”.
Nyomtat: a visszaigazolást pdf formátumban kinyomtathatja és/vagy elmentheti.

SEPA átutalás – Társas vállalkozások részére
SEPA átutalás: a fizetési rendszer lényege, hogy az Euró övezeten belüli vállalatok és más
gazdasági szereplők eurófizetési műveleteiket tartózkodási helyüktől függetlenül –
országhatáron belül vagy kívül -, ugyanazon alapfeltételek, jogok s kötelezettségek
mellett hajthatják végre. További információ a www.cib.hu/sepa oldalon található.
Ebben a menüpontban euró összeg egyszerű, sztenderd módon történő utalására
van lehetőség.
Kedvezményezett országkódja (kötelezően megadandó): a kedvezményezett nevének
kiválasztásával a kedvezményezett országkódja automatikusan megjelenik. Amennyiben a „Mentés a
partner adatbázisba” funkcióval nem mentette el a kedvezményezett adatait, vagy új
kedvezményezettnek utal, kiválaszthatja. A legördíthető menü ABC sorrendben tartalmazza a SEPA
tag országokat.
Kedvezményezett bank országkódja: (kötelezően megadandó): a kedvezményezett nevének
kiválasztásával a kedvezményezett bank országkódja automatikusan megjelenik. Amennyiben a
„Mentés a partner adatbázisba” funkcióval nem mentette el a kedvezményezett adatait, vagy új
kedvezményezettnek utal, kiválaszthatja. A legördíthető menü ABC sorrendben tartalmazza a SEPA
tag bankok országkódját.
SWIFT kód (kötelezően magadandó): a kedvezményezett nevének kiválasztásával a kapcsolódó
SWIFT kód automatikusan megjelenik. Amennyiben a „Mentés a partner adatbázisba” funkcióval nem
mentette el a kedvezményezett adatait, vagy új kedvezményezettnek utal, írja be a kedvezményezett
bank SWIFT kódját. Értéke 8 vagy 11 karakter lehet. Amennyiben 11 karakter, az utolsó 3 érték nem
lehet xxx. A SWIFT kód 5-6. karakterének meg kell egyeznie az IBAN számlaszám első 2
karakterével. Kérjük ellenőrizze a SEPA bankok listája linken, hogy a kedvezményezett bankja SEPA
tag-e! SEPA átutalás kizárólag SEPA tagbankba történhet!
Kedvezményezett IBAN számlaszáma (kötelezően megadandó): a kedvezményezett nevének
kiválasztásával a kapcsolódó számlaszáma automatikusan megjelenik. Amennyiben a „Mentés a
partner adatbázisba” funkcióval nem mentette el a kedvezményezett adatait, vagy új
kedvezményezettnek utal, írja be a számlaszámot. IBAN számlaszám formátumokról részletes leírást,
példákkal illusztrálva a www.ecbs.org oldalon találhat.
Összeg (kötelezően megadandó, maximum 13 karakter) + devizanem (nem kötelező): írja be az
átutalási megbízás kiinduló összegét, tizedes értéket ponttal elválasztva adhat meg.
Kiválaszthatja a terhelendő számla devizanemét. Csak abban az esetben töltse ki, ha a terhelendő
számla devizanemében kívánja megadni a terhelendő összeget!
Példa:
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Terhelendő számla devizaneme: HUF
Összeg: 1 000 000
Teljesítés devizaneme: EUR
Így 1 millió forintnak megfelelő euró kerül átutalásra.

Teljesítés devizaneme (előtöltött, nem változtatható): Az átutalás összege EUR-ban kerül
kiküldésre.
Teljesítés napja (valutanap) (nem változtatható): alapértelmezett T+1 (normál). A Bank által
befogadott megbízás összegének terhelése az adott teljesítési nappal történik, amely a
számlakivonatban/történetben már a feldolgozás napján ellenőrizhető. További információ a Banki
órarend linkre kattintással érhető el.
Kedvezményezettel közlendő (választható, maximum 140 karakter): írja be a közlendő
megjegyzést.

Nyomógombok
Tovább: a következő „Beviteli képernyő”-re vezet
Vissza: az előző „Beviteli képernyő”-re vezet”
Mégsem: a tétel berögzítése esetén, „Biztos benne, hogy megszakítja az átutalást?” kérdés jelenik
meg.
Igen: „Alap képernyőhöz” tér vissza.
Nem: „Beviteli képernyőn” marad.
CIB költségeinek és jutalékainak vállalása (bejelölt inaktív, nem módosítható): a CIB jutalékát és
költségét csak az EGT-n kívüli fizetés esetén hárítja a partnerére.
Külföldi bankköltség vállalása (nem bejelölt, inaktív, nem módosítható): A külföldi bankköltség
átvállalása csak az Európai Unión kívüli kedvezményezett esetén lehetséges.
Jutalékszámla (kötelezően megadandó): a kedvezményezett nevének kiválasztásával a
jutalékszámla automatikusan megjelenik. Amennyiben a „Mentés a partner adatbázisba” funkcióval
nem mentette el a kedvezményezett adatait, vagy új kedvezményezettnek utal, kiválaszthatja a
legördülő menüből. Lakosság és egyéni vállalkozók esetén alapértelmezettként az indítószámla
jelenik meg. A megbízás összegének és a kapcsolódó banki díjtételnek megfelelő fedezetnek a
kiválasztott jutalékszámlán kell rendelkezésre állnia.
SWIFT másolat (választható): jelölheti, amennyiben másolatot kér a kimenő SWIFT-ről. A SWIFT
másolat angol nyelven kerül kiállításra.
Fizetési igazolást kér (kötelezően megadandó): igen, amennyiben megerősítést kér az átutalás
teljesítéséről.
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Fizetési igazolás nyelve (kötelezően megadandó, amennyiben kért fizetési igazolást):
választható értékek: magyar, angol vagy német nyelven.
Értesítés módja: (kötelezően megadandó, amennyiben kért fizetési igazolást): választható fax,
levél, e-mail, fax és e-mail, levél és e-mail vagy mindhárom. A teljesített megbízásról az igazolást a
feldolgozó rendszer az Ön által megjelölt fax számra és/vagy e-mail címre automatikusan fogja
továbbítani. Kérjük, fokozottan ügyeljen a faxszám illetve e-mail cím pontos megadására, illetve
ellenőrizze, hogy a korábban megadott faxszám/e-mail cím helyes-e.
Fax szám (kötelezően megadandó, amennyiben faxon kéri a fizetési igazolást).
E-mail (kötelezően megadandó, amennyiben e-mailen kéri a fizetési igazolást).
Mentés a partner adatbázisba (választható, alapértelmezésben automatikusan elmentődik, de
kiiktatható): elmentheti a kedvezményezett adatait.
Aláír, Könyvel (választható, alapértelmezésben bejelölt): hitelesítésre (aláír), illetve teljesítésre
(könyvel) is bankba küldheti megbízását. Amennyiben egyiket sem jelöli meg, megbízása rögzítésre
kerül az „Aláírómappában”.

Nyomógombok
Tovább: az „Összesítő képernyőre” léphet.
Vissza: előző „Beviteli képernyőre” léphet vissza.
Mégsem: “Biztos benne, hogy megszakítja az utalást?” kérdés jelenik meg.
Igen: „Rögzíti a tranzakciókat?” kérdés jelenik meg
Igen: a tranzakciók rögzítésre kerülnek az „Aláírómappába”
Nem: “Beviteli képernyőhöz” tér vissza.
Nem: az „Alap képernyőhöz” tér vissza.

Összesítő képernyő
A képernyőn a rögzített deviza átutalás adatait ellenőrizheti, a következők szerint:
•
•
•
•
•
•

Kedvezményezett neve
Kedvezményezett számlaszáma
Összeg (devizanem)
Teljesítés devizaneme
Teljesítés várható árfolyama
Teljesítés várható értéknapja

A felületen feltüntetésre kerül az indító számla és az utalandó devizanem függvényében a becsült
átutalandó összeg és a becsült terhelendő összeg. Amennyiben a terhelendő számla devizanem
megegyezik az utalandó összeg devizanemével, abban az esetben a becsült átutalandó összeg nem
kerül még egyszer megjelenítésre a felületen. A két mező tartalma és jelentése az alábbi:
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- Becsült terhelendő összeg jutalékokkal: az átutalás összege a fizető számla devizanemében,
megemelve a díjakkal és jutalékokkal, azaz összesen mekkora összeggel (díjakat, jutalékokat
beleértve) kerülne megterhelésre a fizető számla, ha az átutalás jóváhagyásra/aláírásra kerül.
- Becsült átutalandó összeg: Az átutalás összege az utalás devizanemében.
Nyomógombok
Bankba küld: Aláír/Könyvel bejelöléstől függően vagy rögzítésre, hitelesítésre (aláírásra) vagy
befogadásra kerülnek a megbízások. Aláírás, illetve könyvelés esetén aláírási kód megadása
szükséges.
Vissza: „Beviteli képernyőre” léphet vissza, ahol módosíthatja megbízását.
Mégsem: „Biztos, hogy megszakítja az átutalást?” kérdés jelenik meg.
Igen: „Rögzíti a tranzakciót?” kérdés jelenik meg.
Igen: a megbízás rögzítésre kerül az „Aláírómappában”.
Nem: „Alap képernyőhöz” tér vissza, az addig rögzítés előtti státuszban lévő megbízás
törlésre kerül
Nem: “Összesítő képernyőhöz” tér vissza.

Visszaigazoló képernyő
A megbízást követően visszaigazolás jelenik meg az átvételről/befogadásról. A könyvelésre küldött
megbízás visszaigazolása automatikusan a „Postaládába” érkezik, amelyet a felső menüsorban lévő
Postaláda ikonra kattintva bármikor megtekinthet.

Nyomógombok
OK: visszaigazolás tudomásulvételével az „Alap képernyőre” jut vissza
Javít: hibajelzés esetén visszatérhet az előző képernyőre, ahol visszalépve a „Beviteli képernyőre”
végezze el a módosítást, és ismételten küldje megbízását a Bankba.
„Mégsem” gombra kattintva a “Lezárja a hibás tranzakciót?” kérdés jelenik meg. Igen esetén a
tranzakció csak információ lekérési jelleggel, Nem esetén további feldolgozásra kerül az
„Aláírómappába”.
Nyomtat: a visszaigazolást pdf formátumban kinyomtathatja és/vagy elmentheti.

Bankközi deviza átutalás
Kedvezményezett országkódja (kötelezően megadandó): válassza ki vagy írja be
kedvezményezett partnere rezidenciáját. Ha kedvezményezett partnere bankunk ügyfele, akkor a
kedvezményezett rezidenciája a megbízás bankba küldését követően ellenőrzésre kerül. Ha az Ön
által a kedvezményezett országaként megadott ország és a bankunk által nyilvántartott rezidencia
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szerinti ország eltér, akkor kedvezményezett partnerének országkódja módosításra kerül a
bankunknál nyilvántartott értéknek megfelelően.
Kedvezményezett bank neve (a kedvezményezett bank neve és címe vagy a SWIFT kód
kötelezően megadandó): a kedvezményezett nevének kiválasztásával a kedvezményezett bank
neve automatikusan megjelenik. Amennyiben a „Mentés a partner adatbázisba” funkcióval nem
mentette el a kedvezményezett adatait vagy új kedvezményezettnek utal, írja be a kedvezményezett
bankjának a nevét.
Kedvezményezett bank címe (a kedvezményezett bank neve és címe vagy a SWIFT kód
kötelezően megadandó): a kedvezményezett nevének kiválasztásával a kedvezményezett bank
címe automatikusan megjelenik. Amennyiben a „Mentés a partner adatbázisba” funkcióval nem
mentette el a kedvezményezett adatait vagy új kedvezményezettnek utal, írja be a bank címét.
Kedvezményezett bank országkódja (kötelezően megadandó)
SWIFT kód (a kedvezményezett bank neve és címe vagy a SWIFT kód kötelezően megadandó):
a kedvezményezett nevének kiválasztásával a kapcsolódó SWIFT kód automatikusan megjelenik.
Amennyiben a „Mentés a partner adatbázisba” funkcióval nem mentette el a kedvezményezett adatait,
vagy új kedvezményezettnek utal, írja be a kedvezményezett bank SWIFT kódját. Értéke 8 vagy 11
karakter lehet. Amennyiben 11 karakter, az utolsó 3 érték nem lehet xxx. A SWIFT kód 5-6.
karakterének meg kell egyeznie az IBAN számlaszám első 2 karakterével
Bankazonosító (választható): a kedvezményezett nevének kiválasztásával a kapcsolódó
bankazonosító automatikusan megjelenik. Amennyiben a „Mentés a partner adatbázisba” funkcióval
nem mentette el a kedvezményezett adatait, vagy új kedvezményezettnek utal, írja be
kedvezményezett bank nemzetközi fizetési forgalomban használt azonosítója.
Kedvezményezett számlaszám formátuma (kötelezően megadandó): a kedvezményezett nevének
kiválasztásával a kapcsolódó számlaszám formátum automatikusan megjelenik. Amennyiben a
„Mentés a partner adatbázisba” funkcióval nem mentette el a kedvezményezett adatait, vagy új
kedvezményezettnek utal, kiválaszthatja, hogy a kedvezményezett számlaszámát milyen
formátumban kívánja megadni. A formátum lehet: GIRO formátum 3x8 karakter, IBAN formátum,
valamint tetszőleges formátum. IBAN számlaszám formátumokról részletes leírást, példákkal
illusztrálva a www.ecbs.org oldalon találhat.
Kedvezményezett számlaszáma (kötelezően megadandó): a kedvezményezett nevének
kiválasztásával a kapcsolódó számlaszáma automatikusan megjelenik. Amennyiben a „Mentés a
partner adatbázisba” funkcióval nem mentette el a kedvezményezett adatait, vagy új
kedvezményezettnek utal, írja be a számlaszámot a kiválasztott formátumnak megfelelően.

Nyomógombok
Tovább: következő „Beviteli képernyőre” léphet.
Vissza: előző „Beviteli képernyőre” léphet vissza.
Mégsem: “Biztos, hogy megszakítja az utalást?” kérdés jelenik meg.
Igen: rögzített tétel törlésre kerül és az „Alap képernyőhöz” tér vissza.
Nem: “Beviteli képernyőhöz” tér vissza.
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Levelező bank adatai (csak társas vállalkozások esetében, választható): a kedvezményezett
nevének kiválasztásával a kapcsolódó levelező banki adatok automatikusan megjelennek.
Amennyiben a „Mentés a partner adatbázisba” funkcióval nem mentette el a kedvezményezett adatait,
vagy új kedvezményezettnek utal, megadhatja a levelező bank (küldendő devizanemben a
kedvezményezett bankjának számlát vezető bank) nevét, címét, SWIFT kódját és a kedvezményezett
bank számlaszámát a levelező banknál (társas vállalkozások esetén megadható mező).

Nyomógombok
Tovább: következő „Beviteli képernyőre” léphet.
Vissza: előző „Beviteli képernyőre” léphet vissza.
Mégsem: “Biztos, hogy megszakítja az utalást?” kérdés jelenik meg.
Igen: rögzített tétel törlésre kerül és az „Alap képernyőhöz” tér vissza.
Nem: “Beviteli képernyőhöz” tér vissza.
Átutalás típusa (csak társas vállalkozások esetében, kötelezően megadandó): értékei: normál
utalás, treasury deal utalás, akkreditív, import inkasszó, garanciára fizetés.
Összeg (kötelezően megadandó, maximum 13 karakter) + devizanem (nem kötelező): írja be az
átutalási megbízás kiinduló összegét, tizedes értéket ponttal elválasztva adhat meg.
Kiválaszthatja a terhelendő számla devizanemét. Csak abban az esetben töltse ki, ha a terhelendő
számla devizanemében kívánja megadni a terhelendő összeget!
Példa:
Terhelendő számla devizaneme: HUF
Összeg: 1 000 000
Teljesítés devizaneme: EUR
Így 1 millió forintnak megfelelő euró kerül átutalásra.

Teljesítés devizaneme (kötelezően megadandó): válassza ki, hogy milyen devizanemben kéri
teljesíteni (kiküldeni) az átutalást.
Sürgősségi átutalás (csak magánszemélyek és egyéni vállalkozások esetében, választható,
alapértelmezésben nem bejelölt): ha bejelöli, megbízása T nappal kerül végrehajtásra a Banki
órarendben meghatározott befogadási időkig. Kizárólag EUR, USD, CAD, GBP, HUF
devizanemekben lehetséges! HUF átutalás külföldre minden esetben T nappal kerül végrehajtásra.
Teljesítés napja: választható T+2 , T+1 és T kizárólag EUR, USD, CAD, GBP, HUF devizanemekben
lehetséges! HUF átutalás külföldre minden esetben T nappal kerül végrehajtásra. BGN, CZK, DKK,
PLN, CHF, GBP, NOK, RON,SEK és HRK devizanemű utalások esetén, ahol a kedvezményezett
bankja Unión belüli, T+1 a standard valutanap. A Bank által befogadott megbízás összegének
terhelése a választott teljesítési nappal történik, amely a számlakivonatban/történetben már a
feldolgozás napján ellenőrizhető. További információ a Banki órarend linkre kattintással érhető el.
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Kezdeményezettel közlendő (választható, maximum 140 karakter): beírhatja a kedvezményezettel
közlendő megjegyzéseit.

Nyomógombok
Tovább: következő „Beviteli képernyőre” léphet.
Vissza: előző „Beviteli képernyőre” léphet vissza.
Mégsem: “Biztos, hogy megszakítja az utalást?” kérdés jelenik meg.
Igen: rögzített tétel törlésre kerül és az „Alap képernyőhöz” tér vissza.
Nem: “Beviteli képernyőhöz” tér vissza.
CIB költségeinek és jutalékainak vállalása (alapértelmezésben bejelölt, de kiiktatható):
jelölendő, hogy a CIB által felszámított, mindenkor érvényes, vonatkozó Kondíciós Listában közzétett
deviza átutalás költségét és jutalékát vállalja-e. a CIB jutalékát és költségét csak az EGT-n kívüli
fizetés esetén hárítja a partnerére.
Külföldi bankköltség vállalása (választható): jelölendő, hogy a külföldi bank költségét vállalja-e.
Figyelem! A külföldi bankköltség átvállalása csak az Európai Unión kívüli kedvezményezett esetében
lehetséges!
Jutalékszámla (kötelezően megadandó): A kapcsolódó banki díjtételnek megfelelő fedezetnek a
kiválasztott jutalékszámlán kell rendelkezésre állnia.
SWIFT másolat (választható): jelölheti, amennyiben másolatot kér a kimenő SWIFT-ről. SWIFT
másolat angol nyelven kerül kiállításra.
Fizetési igazolást kér (választható): jelölheti, amennyiben megerősítést kér az átutalás
teljesítéséről.
Fizetési igazolás nyelve (kötelezően megadandó, amennyiben kért fizetési igazolást):
választható értékek: magyar, angol vagy német nyelven.
Értesítés módja: (kötelezően megadandó, amennyiben kért fizetési igazolást vagy SWIFT
másolatot): választható fax, levél, e-mail, fax és e-mail, levél és e-mail, fax és levél vagy mindhárom.
A teljesített megbízásról az igazolást a feldolgozó rendszer az Ön által megjelölt fax számra és/vagy
e-mail címre automatikusan fogja továbbítani. Kérjük, fokozottan ügyeljen a faxszám illetve e-mail
cím pontos megadására, illetve ellenőrizze, hogy a korábban megadott faxszám/e-mail cím helyes-e.
Fax szám (kötelezően megadandó, amennyiben faxon kéri a fizetési igazolást vagy a SWIFT
másolatot)
E-mail (kötelezően megadandó, amennyiben e-mailen kéri a fizetési igazolást vagy a SWIFT
másolatot).
Mentés a partner adatbázisba (választható, alapértelmezésben automatikusan elmentődik, de
kiiktatható): elmentheti a kedvezményezett adatait.
Aláír, Könyvel (választható, alapértelmezésben bejelölt): hitelesítésre (aláír), illetve teljesítésre
(könyvel) is bankba küldheti megbízását. Amennyiben egyiket sem jelöli meg, megbízása rögzítésre
kerül az „Aláírómappában”.
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Nyomógombok
Tovább: az „Összesítő képernyőre” léphet.
Vissza: előző „Beviteli képernyőre” léphet vissza.
Mégsem: “Biztos benne, hogy megszakítja az utalást?” kérdés jelenik meg.
Igen: „Rögzíti a tranzakciókat?” kérdés jelenik meg
Igen: a tranzakciók rögzítésre kerülnek az „Aláírómappába”
Nem: “Beviteli képernyőhöz” tér vissza.
Nem: az „Alap képernyőhöz” tér vissza.

Összesítő képernyő
A képernyőn a rögzített deviza átutalás adatait ellenőrizheti, a következők szerint:
•
•
•
•
•
•
•

Kedvezményezett neve
Kedvezményezett számlaszáma
Kedvezményezett bank neve
Összeg (devizanem)
Teljesítés devizaneme
Teljesítés várható árfolyama
Teljesítés várható értéknapja

A felületen feltüntetésre kerül az indító számla és az utalandó devizanem függvényében a becsült
átutalandó összeg és a becsült terhelendő összeg. Amennyiben a terhelendő számla devizanem
megegyezik az utalandó összeg devizanemével, abban az esetben a becsült átutalandó összeg nem
kerül még egyszer megjelenítésre a felületen. A két mező tartalma és jelentése az alábbi:
- Becsült terhelendő összeg jutalékokkal: az átutalás összege a fizető számla devizanemében,
megemelve a díjakkal és jutalékokkal, azaz összesen mekkora összeggel (díjakat, jutalékokat
beleértve) kerülne megterhelésre a fizető számla, ha az átutalás jóváhagyásra/aláírásra kerül.
- Becsült átutalandó összeg: Az átutalás összege az utalás devizanemében.
Nyomógombok
Bankba küld: Aláír/Könyvel bejelöléstől függően vagy rögzítésre, hitelesítésre (aláírásra) vagy
befogadásra kerülnek a megbízások. Aláírás, illetve könyvelés esetén aláírási kód megadása
szükséges.
Vissza: „Beviteli képernyőre” léphet vissza, ahol módosíthatja megbízását.
Mégsem: „Biztos, hogy megszakítja az átutalást?” kérdés jelenik meg.
Igen: „Rögzíti a tranzakciót?” kérdés jelenik meg.
Igen: a megbízás rögzítésre kerül az „Aláírómappában”.
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Nem: „Alap képernyőhöz” tér vissza, az addig rögzítés előtti státuszban lévő megbízás
törlésre kerül
Nem: “Összesítő képernyőhöz” tér vissza.

Visszaigazoló képernyő
A megbízást követően visszaigazolás jelenik meg az átvételről/befogadásról. A könyvelésre küldött
megbízás visszaigazolása automatikusan a „Postaládába” érkezik, amelyet a felső menüsorban lévő
Postaláda ikonra kattintva bármikor megtekinthet.

Nyomógombok
OK: visszaigazolás tudomásulvételével az „Alap képernyőre” jut vissza
Javít: hibajelzés esetén visszatérhet az előző képernyőre, ahol visszalépve a „Beviteli képernyőre”
végezze el a módosítást, és ismételten küldje megbízását a Bankba.
„Mégsem” gombra kattintva a “Lezárja a hibás tranzakciót?” kérdés jelenik meg. Igen esetén a
tranzakció csak információ lekérési jelleggel, Nem esetén további feldolgozásra kerül az
„Aláírómappába”.
Nyomtat: a visszaigazolást pdf formátumban kinyomtathatja és/vagy elmentheti.

Postai címre kifizetés (készpénzátutalás)
Funkció célja: kedvezményezett postai címére készpénz (forint) kifizetés indítása az ország bármely
részére.
Teljesítés feltételei:
•
terhelendő számlán rendelkeznie kell a teljes kifizetendő összeg és a kapcsolódó banki, valamint
postai díjtételnek megfelelő fedezettel,
•
az adott kifizetés részösszegére teljesítés nem lehetséges,
•
több kifizetés egyidejű küldése esetén a teljesítés a beadás sorrendjében történik,
•
a küldött adatokat 852-es magyar ékezetes karakterkészlettel kell elkészíteni; ha az adatállomány
olvashatatlan vagy feldolgozhatatlan, akkor a Bank hibajegyzékben értesít és kéri az átadás
megismétlését.
Teljesítés időpontja: Az utalvány összege és kapcsolódó díj a bankszámlán zárolásra kerül. A
kifizetési utalványok postára indítása minden banki napon 11 óra, amikor az utalandó összeg és díj
terhelésre, a zárolás pedig feloldásra kerül. A Posta a beérkezést követő második munkanapon
kézbesíti az összeget a megadott címre. A nem kézbesíthető tételeket (pl. hibás cím, nem található
címzett stb.) a Posta tíz munkanapot követően küldi vissza. Amennyiben megbízása teljesítésre került
a kifizetés már nem vonható vissza és nem módosítható Internet bankon keresztül. A megbízás
törlésére vagy módosítására vonatkozó egyéb lehetőségek leírása a www.cib.hu honlapon, az
„Elérhetőségek/Banki órarend” menüpont alatt érhető el.

- 466 -

Kifizetések elkészítésének fő lépései: egy terhelendő számláról több kifizetést indíthat egy banki
kommunikációval, és egyszeri titkosított aláírással. A „Beviteli képernyőn” rögzített kifizetések az
„Összesítő képernyőn” jelennek meg, ahol megbízását ellenőrizheti. A megbízás teljesítéséről
megerősítést követően a “Visszaigazoló képernyőn” tájékozódhat. Lehetősége van csak rögzíteni,
illetve hitelesíteni (aláírni) a tranzakciókat, amelyek az „Aláírómappában” ellenőrizhetők.

Kifizetések exportálásának fő lépései:
A „Beviteli képernyőn” rögzített kifizetési megbízások az „Összefoglaló képernyőn” jelennek meg. Az
„Összefoglaló képernyőn” található Export nyomógomb lenyomása után megjelenik az export
formátum kiválasztást lehetővé tevő képernyő, ahol legördülő menüből kiválaszthatja, hogy milyen
formátumban kívánja a mentést elvégezni: jelenleg Microsoft Excel fájl (.xls) és Szövegfájl (.txt) lehet.
A formátum kiválasztása után a „Tovább” nyomógombra kattintva megjelenik egy párbeszédablak,
ahol megadhatja, hogy a fájl melyik könyvtárába kerüljön elmentésre.
A fájl elnevezése ex/év/hónap/óra/perc, a fájl formátumának megfelelő kiterjesztéssel (.xls/.txt).
Kifizetések importálásának fő lépései:
Az import fájl formátumok részletes leírását a Felhasználói kézikönyv „Fájl formátumok” című
melléklete tartalmazza.
Az „Beviteli képernyőn” a terhelendő számlaszám megadása után az Import nyomógomb
lenyomásával megjelenik az import formátum kiválasztást lehetővé tevő képernyő, ahol legördülő
menüből kiválaszthatja, hogy milyen formátumban (.xls vagy .txt) kívánja az adatok importálását
elvégezni.
A Tovább nyomógombra kattintva a képernyőn megjelenik egy párbeszédablak, amin beállíthatja az
importálandó fájl nevét és elérési útvonalát.
Az import fájl feldolgozásakor csak a formailag hibátlan és a partnerkezelés szempontjából is
befogadható tételek kerülnek feldolgozásra.
Az importálást követően egy egyszerűsített képernyő jelenik meg, amely tartalmazza a fájlban talált,
sikeresen vagy sikertelenül beolvasott megbízások összegét és számát.
Amennyiben voltak hibás tételek, úgy a képernyő alján aktív a Hibalista nyomógomb. A hibalistán
tételes visszaigazolást tekinthet meg arról, hogy az import fájl hányadik sorában szereplő megbízást
miért nem tudtuk beolvasni, illetve feltüntetjük, hogy mezőnként milyen adatokat tartalmazott a fájl.
Sikeres importálás esetén a Tovább nyomógombra kattintva az „Összefoglaló képernyő” jelenik meg.
A megbízások kezelése (módosítás, törlés, visszaigazolás, stb.) ezt követően az egyenként rögzített
megbízásoknál ismertetettek szerint történik.
Beviteli képernyő
TIPP: Kifizetést megelőzően érdemes előre összegyűjtenie az egyazon terhelendő számláról
indítandó tételeit!
Számlaszám: válassza ki a terhelendő számla számát, melyről a postai kifizetést indítani kívánja.
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Címzett kiválasztása vagy vezeték- és keresztnév megadása (kötelezően megadandó): válassza
ki, vagy írja be, hogy a Posta kinek a részére kézbesítse az összeget. A legördíthető menü ABC
sorrendben tartalmazza azoknak a címzetteknek a teljes nevét, akik részére Ön már küldött postai
úton pénzt és elmentette a „Mentés a partner adatbázisba” funkcióval. Amennyiben új címzettnek indít
kifizetést, akkor egyszerűen rögzítse az új címzett adatait külön megadva a vezeték- és keresztnevet.
Azonosító (választható, maximum 24 karakter): a név kiválasztásával a címzett Önnél használatos
azonosítója automatikusan megjelenik. Amennyiben ettől eltérő azonosítót kíván megadni, vagy a
„Mentés a partner adatbázisba” funkcióval nem mentette el a címzett adatait, vagy új címzettnek utal,
beírhatja az azonosítót.
Címzett címe: a név kiválasztásával a címzetthez tartozó cím (irányítószám, rendeltetési hely,
utca-házszám) automatikusan megjelenik. Amennyiben ettől eltérő címet kíván megadni, vagy a
„Mentés a partner adatbázisba” funkcióval nem mentette el a címzett adatait, vagy új címzettnek utal,
írja be a címet.
Összeg (HUF) (kötelezően megadandó, maximum 15 karakter): írja be a kifizetni kívánt megbízás
összegét. A felvitt összeg forintban értendő, csak egész szám adható meg, folyamatosan írva
automatikusan tagolódik.
Közlemény (választható, maximum 52 karakter): a név kiválasztásával a címzetthez tartozó
legutolsó közlemény automatikusan megjelenik. Amennyiben ettől eltérő közleményt kíván megadni,
vagy a „Mentés a partner adatbázisba” funkcióval nem mentette el a címzett adatait, vagy új
címzettnek utal, írja be közlendő megjegyzését.

Nyomógombok
Import: meghatározott fájl szerkezetben más programok által elkészített állományok, külső fájl-ból
való betöltése.
Hibanapló: tételes hibalista nyomtatása pdf formátumban azokról a megbízásokról, melyek
importálása sikertelen volt.
Tovább: rögzített tétel elmentésre kerül és a “Rögzít újabb kifizetést?” kérdés jelenik meg.
Igen: „Beviteli képernyő” megjelenítése, melyen újabb kifizetés felvitelére nyílik lehetőség, de a
terhelendő számlaszámot már nem lehet változtatni.
Nem: “Összesítő képernyő” megjelenítése.
Mégsem: több tétel berögzítése esetén az aktuálisan felvitt tétel törlése és az „Összesítő képernyő”
megjelenítése, első tétel berögzítése esetén, „Biztos benne, hogy megszakítja az utalást?” kérdés
jelenik meg.
Igen: „Alap képernyőhöz” tér vissza.
Nem: „Beviteli képernyőn” marad.

Összesítő képernyő

- 468 -

A képernyő tetején található legördülő menüben lehetősége van a terhelendő számlaszám
megváltoztatására, amely az összes rögzített kifizetendő tételre vonatkozni fog.
A képernyőn táblázatban jelennek meg az addig rögzített átutalások, amelyen ellenőrizheti a felvitt
adatokat, a következők szerint:
•
•
•
•
•
•

Címzett neve
Irányítószám
Rendeltetési hely
Utca, házszám
Összeg (HUF)
Státusz

A Státusz oszlop jelzi a tételek állapotát. Bankba küldés előtt a státusz „rögzítésre előkészítve”, az
átutalás esetleges visszautasítása esetén „elutasított”, rákattintva a tételre a hiba oka a táblázat alatt
kerül feltüntetésre.
Aláír, Könyvel (választható, alapértelmezésben bejelölt): egy megbízással hitelesítésre (aláír),
illetve teljesítésre (könyvel) is bankba küldheti tranzakcióit. Amennyiben egyiket sem jelöli meg, a
tranzakciók rögzítésre kerülnek az „Aláírómappában”.

Nyomógombok
Bankba küld: Aláír/Könyvel bejelöléstől függően rögzítésre, hitelesítésre vagy teljesítésre kerülnek a
tételek. Aláírás, illetve könyvelés esetén aláírási kód megadása szükséges.
Módosít: tétel rögzített adatainak megjelenítése, amelyek a terhelendő számlaszám kivételével
módosíthatóak:
Módosít: módosítás végrehajtását követően az ”Összesítő képernyőre” tér vissza.
Mégsem: a módosítás végrehajtása nélkül az „Összesítő képernyőre” tér vissza.
Új tétel: „Beviteli képernyőhöz” tér vissza, ahol ugyanezen számláról újabb kifizetést fűzhet az
összesítő listán lévőkhöz.
Töröl: tétel rögzített adatainak megjelenítése, de az adatok itt már nem módosíthatók.
Töröl: törlés végrehajtásával az ”Összesítő képernyőre” tér vissza, amennyiben ez lett volna az
egyetlen tétel a „Beviteli képernyőre”.
Mégsem: a törlés végrehajtása nélkül az ”Összesítő képernyőre” tér vissza.
Export:„az Eredmény képernyőn” megjelenő adatok mentése meghatározott fájl formátumokba.
Mégsem: “Biztos, hogy megszakítja a kifizetést?” kérdés jelenik meg.
Igen: „Rögzíti a tranzakciókat?” kérdés jelenik meg.
Igen: a tranzakciók rögzítésre kerülnek az „Aláírómappában”.
Nem: „Alap képernyőhöz” tér vissza, az addig rögzítés előtti státuszban lévő tranzakciók
törlésre kerülnek az „Aláírómappából”.
Nem: “Összesítő képernyőhöz” tér vissza.
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Visszaigazoló képernyő
A megbízást követően egy egyszerűsített képernyő jelenik meg, amely tartalmazza az elfogadott
könyvelt, illetve nem könyvelt (rögzített, aláírt) és az elutasított tételeket.
A könyvelésre küldött (sikeres és sikertelen) tételek részletes visszaigazolása automatikusan a
„Postaládába” érkezik, melyet a felső menüsorban lévő Postaláda ikonra kattintva bármikor
megtekinthet.

Nyomógombok
OK: visszaigazolás tudomásulvételével az „Alap képernyőre” jut vissza.
Javít: hibajelzés esetén visszatérhet az „Összesítő képernyőre” - ahol az elutasított státuszú tételre
kattintva a táblázat alatt kiíródik a hiba oka – végezze el a módosítást, és ismételten küldje átutalásait
a Bankba.
„Mégsem” gombra kattintva a “Lezárja a hibás tranzakciókat?” kérdés jelenik meg. Igen esetén a
tranzakciók csak információ lekérési jelleggel, Nem esetén további feldolgozásra kerülnek az
„Aláírómappába”.
Nyomtat: a könyvelésre küldött tételek visszaigazolását pdf formátumban lehet kinyomtatni és
elmenteni.

Díjnet (Elektronikus számlakezelés)
Funkció célja: a Díjnet Zrt. rendszeréhez csatlakozott közüzemi szolgáltatók által kibocsátott számlák
elektronikus kezelése. Ennek előfeltétele a Díjnet Zrt honlapjáról (www.dijnet.hu) kezdeményezett és
az Internet bankban megerősített sikeres regisztráció. ..
Számlakezelés teljesítésének feltételei:
•
sikeres regisztráció (ennek eredményeképpen a számlák automatikus átküldésre kerülnek az
Internet bankba)
•
terhelendő számlán rendelkeznie kell a megbízás/ok összegének és a kapcsolódó banki
díjtételnek megfelelő fedezettel,
•
az adott számla részösszegére teljesítés nem lehetséges,
Számlakezelés teljesítésének időpontja: megtekinthető a www.cib.hu honlapon az
„Elérhetőségek/Banki órarend” menüpont alatt. A megbízás beadását követően, az Ön számlája
azonnal terhelésre, a számlafizetés összege a kedvezményezett számláján azonnal jóváírásra kerül.
Ha megbízását „Halasztott fizetéssel” indította, az Ön számlája adott értéknappal terhelésre, a
számlafizetés összege a kedvezményezett számláján pedig értéknapon jóváírásra kerül. Amennyiben
megbízása teljesítésre került (Halasztott fizetés esetén a megadott banki értéknapon) a számlafizetés
nem vonható vissza és nem módosítható.

A Díjnet funkció igénybevételének fő lépései:
Regisztráció: Az Internet bank Díjnet elektronikus számlakezelés funkció igénybevételének feltétele a
sikeres regisztráció, amelyet a Díjnet honlapján történt fizetőeszköz regisztráció során kapott
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azonosítóval tud megtenni. A sikeres regisztrációt követően a „Díjnet számlák” menübe belépve
kezelheti számláit, amelyek a Díjnet oldaláról automatikusan átküldésre kerülnek. Minden egyes
számla, amely a regisztrációt követően kerül kiállításra, automatikusan átküldésre kerül.
Számlakezelés módja, határideje: A Díjnet rendszeréből automatikusan átküldött számlákat a
„Díjnet számlák” menüben kezelheti. Lehetősége van az elektronikus számla meghatározott adatait
megtekinteni, a számlát kifizetni (azonnali vagy halasztott átutalással), illetve a számla kifizetését
letiltani. Itt történhet a halasztott fizetésű számlák visszavonása is.
A számlákat a fizetési határidőt követő 30. napig áll módjában kezelni. Harminc nap után a számla
„lejárt” státuszba kerül, melyet az „Archív” számlák között ellenőrizhet. Ezt követően a számla
kezelése csak a Díjnet oldaláról történő manuális átküldés után lehetséges. A manuális átküldést
követően újra harminc nap áll rendelkezésére a számla ismételt kezelésére. Az elutasításra került,
lejárt és kifizetett számlák az „Archív” tételek között tekinthetőek meg, itt 180 napig kerülnek tárolásra.
Minden egyéb esetben számláit a „Várakozó” státuszú számlák között tudja megtekinteni. Itt kerülnek
megjelenítésre a halasztott fizetésű számlák is, amelyek csak a Díjnet menüpontban kezelhetők!
Egy számlára vonatkozó megbízást egy banki kommunikációval indíthat és egyszeri titkosított
aláírással. A „Beviteli képernyőn” rögzített megbízás fő adatai az „Összesítő képernyőn” jelennek
meg, ahol ellenőrizheti azt. A megbízás teljesítéséről megerősítést követően a “Visszaigazoló
képernyőn” tájékozódhat. Lehetősége van csak rögzíteni, illetve hitelesíteni (aláírni) a megbízást,
amely az „Aláírómappában” ellenőrizhető.

Díjnet regisztráció -első belépés
Beviteli képernyő
TIPP: A Díjnet regisztrációs kódot akár át is másolhatja a Díjnet honlapjáról!
Regisztrációs név (kötelezően megadandó, maximum 32 karakter): írja be, hogy kinek a nevén
kíván regisztrálni. Több regisztráció esetén segíti a megkülönböztetést.
Alapértelmezett számlaszám (kötelezően megadandó, választható): a kapcsolódó számlaszámok
automatikusan megjelennek. Itt választhatja ki azt a számlaszámot mely alapértelmezésként,
megjelenik a számlakezelés során. Számlakezelés során a későbbiekben ettől eltérő számlaszámot is
választhat.
Díjnet Azonosító (kötelezően megadandó): a Díjnet honlapján történt fizetőeszköz regisztráció
során kapott azonosító.
Aláír, Könyvel (választható, alapértelmezésben bejelölt): egy megbízással hitelesítésre (aláír),
illetve teljesítésre (könyvel) is bankba küldheti tranzakcióit. Amennyiben egyiket sem jelöli meg, a
tranzakciók rögzítésre kerülnek az „Aláírómappában”.

Nyomógombok
Tovább: Továbblép az „Összesítő képernyőre”
Vissza: Visszalép az „Alap képernyőre”
Mégsem: „Megszakítja a megbízást?” kérdés jelenik meg.
Igen: „Alap képernyőhöz” tér vissza.
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Nem: „Beviteli képernyőn” marad.

Összesítő képernyő
A képernyőn sorban jelennek meg a rögzített adatok, amelyeket ellenőrizheti a következők szerint:
•
•
•

Regisztrációs név
Alapértelmezett számlaszám
Díjnet Azonosító

Aláír, Könyvel (választható, alapértelmezésben bejelölt): egy megbízással hitelesítésre (aláír),
illetve teljesítésre (könyvel) is bankba küldheti tranzakcióit. Amennyiben egyiket sem jelöli meg, a
tranzakciók rögzítésre kerülnek az „Aláírómappában”.

Nyomógombok
Bankba küld: Aláír/Könyvel bejelöléstől függően rögzítésre, hitelesítésre vagy teljesítésre kerülnek a
tranzakciók. Aláírás, illetve könyvelés esetén aláírási kód megadása szükséges.
Vissza: Visszalép a „Beviteli képernyőre”
Mégsem: “ Megszakítja a megbízást?” kérdés jelenik meg.
Igen: „Rögzíti a tranzakciókat?” kérdés jelenik meg.
Igen: a tranzakciók rögzítésre kerülnek az „Aláírómappában”.
Nem: „Alap képernyőhöz” tér vissza, az addig rögzítés előtti státuszban lévő tranzakciók
törlésre kerülnek az „Aláírómappából”.

Visszaigazoló képernyő
A regisztrációt követően egy részletes visszaigazolás jelenik meg a regisztráció elfogadásáról.
A könyvelésre küldött (sikeres és sikertelen) regisztráció részletes visszaigazolása automatikusan a
„Postaládába” is megérkezik, melyet a felső menüsorban lévő Postaláda ikonra kattintva bármikor
megtekinthet.

Nyomógombok
Nyomtat: a regisztráció visszaigazolását pdf formátumban kinyomtathatja és/vagy elmentheti.
OK: visszaigazolás tudomásulvételével az „Alap képernyőre” jut vissza.
Javít: hibajelzés esetén visszatérhet a „Beviteli képernyőre” - ahol kiíródik a hiba oka – végezze el a
módosítást, és ismételten küldje regisztrációját a Bankba. „Mégsem” gombra kattintva a “Lezárja a
hibás tranzakciókat?” kérdés jelenik meg. Igen esetén a tranzakciók csak információ lekérési jelleggel,
Nem esetén további feldolgozásra kerülnek az „Alárómappába”.
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Díjnet regisztráció- első sikeres regisztráció után
Díjnet regisztráció áttekintő: korábbi regisztrációit tekintheti át táblázatos formában, új regisztrációt
vihet fel, vagy módosíthatja, törölheti. A regisztráció sorára kattintva válassza ki a módosítani, törölni
kívánt regisztrációt. Módosítás esetén kizárólag a regisztrációs nevet és/vagy számlaszámot van
lehetősége módosítani Díjnet regisztrációjának törlése csak a várakozó számlái kifizetése, vagy
elutasítása után lehetséges. Ezt a Díjnet számlák menüpontban ellenőrizheti.
A képernyőn táblázatban jelennek meg az addig rögzített regisztrációk, amelyen ellenőrizheti a felvitt
adatokat, a következők szerint:
•
•

Regisztrációs név
Alapértelmezett számlaszám

Nyomógombok
Új regisztráció: új regisztrációt rögzíthet a korábbiaknak megfelelően.
Módosítás: Korábban rögzített regisztrációt módosíthat.(regisztrációs név és számlaszám)
Módosítás: a regisztráció rögzített adatainak megjelenítése, amelyek a Díjnet azonosító kivételével
módosíthatók.
Módosítás: módosítás végrehajtását követően az ”Összesítő képernyőre” tér vissza.
Vissza: a módosítás végrehajtása nélkül az „Összesítő képernyőre” tér vissza.
Mégsem: “ Megszakítja a megbízást?” kérdés jelenik meg.
Igen: „Rögzíti a tranzakciókat?” kérdés jelenik meg.
Igen: a tranzakciók rögzítésre kerülnek az „Aláírómappában”.
Nem: „Alap képernyőhöz” tér vissza, az addig rögzítés előtti státuszban lévő tranzakciók
törlésre kerülnek az „Aláírómappából”.
Törlés: Kiválasztott regisztráció adatainak megjelenítése (regisztrációs név, alapértelmezett
számlaszám, Díjnet Azonosító)
Töröl: Aláír/Könyvel bejelöléstől függően rögzítésre, hitelesítésre vagy teljesítésre kerülnek a
tranzakciók. Aláírás, illetve könyvelés esetén aláírási kód megadása szükséges.
A törlés végrehajtásával a „Beviteli képernyőre” tér vissza.
Vissza: a módosítás végrehajtása nélkül az „Összesítő képernyőre” tér vissza.
Mégsem: törlés végrehajtása nélkül az ”Alap képernyőre” tér vissza.
Mégsem: “ Megszakítja a megbízást?” kérdés jelenik meg.
Igen: „Rögzíti a tranzakciókat?” kérdés jelenik meg.
Igen: a tranzakciók rögzítésre kerülnek az „Aláírómappában”.
Nem: „Alap képernyőhöz” tér vissza, az addig rögzítés előtti státuszban lévő tranzakciók
törlésre kerülnek az „Aláírómappából”.

- 473 -

Díjnet számlakezelés
Áttekintő képernyő
Tételek megjelenítése (kötelezően választandó): válassza ki a megjelenítendő számlák típusát,
melyeket kezelni szeretne. Típus szerint lehet „Várakozó” – kifizetésre nem került és „Archív”
kifizetésre került, lejárt, elutasított. A számlák adatai táblázatos formában jelennek meg.

Megjelenített táblázat adatai:
•
•
•
•
•

Regisztrációs név
Szolgáltató neve
Fizetési határidő (éééé.hh.nn)
Összeg
Számla státusza

A Számla státusza oszlop jelzi a tételek állapotát, amely lehet Várakozó tételek esetén „Beérkezett”
vagy „Halasztott”. Archivált számlák esetén pedig „Fizetett”, „Elutasított”, „Lejárt”.
Várakozó számla esetén a „Nyomtat”, „Részletek”, „Számla kezelése”, illetve archivált számla esetén
„Nyomtat”, „Részletek” gombok aktívak.

Nyomógombok
Nyomtat: számláit pdf formátumban kinyomtathatja és/vagy elmentheti.
Mégsem: „Alap képernyőre” tér vissza.
Részletek: A kiválasztott tétel részleteinek megjelenítése.
Vissza: visszatér a „Rendelkező képernyőhöz”.
Számla kezelése: „Módosító beviteli képernyő” megjelenítése, ahol a számlakezelés módja adható
meg. A lehetőségek: „Fizetés most” „Számla elutasítása”, „Halasztott fizetés” és „Halasztott fizetés
visszavonása”. „Fizetés most” estén megbízása azonnal teljesítésre kerül, csak a „Terhelendő
számlaszám”, „Halasztott fizetés” esetén a „Számlafizetés dátuma” valamint a „Terhelendő
számlaszám” módosítható.
Tovább: „Összesítő képernyő” megjelenítése.
Vissza: visszatér a „Rendelkező képernyőhöz”.
Mégsem: „Elveszti a változtatásait, ezt szeretné? Kérdés jelenik meg.”.
Igen: „Alap képernyőhöz” tér vissza.
Nem: marad a beviteli képernyőn.

Számlakezelés képernyő
A képernyőn sorban jelennek meg a számla adatai, amelyen ellenőrizheti a megbízás paramétereit,
illetve rendelkezhet a számla kezeléséről az alábbiak szerint:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regisztrációs név
Szolgáltató neve
Számlaátküldés dátuma
Fizetési határidő
Közlemény
Számla összege (HUF)
Fizetés most (választható)
Számla elutasítása (választható)
Halasztott fizetés (választható)
Halasztott fizetés visszavonása (választható)
Számlafizetés dátuma (választható, ha halasztott fizetés)
Terhelendő számlaszám (választható)

Számlakezelés lehetőségei:
•
Fizetés most: Megbízása az „Összesítő képernyőn” látható adatokkal azonnal teljesítésre kerül.
•
Számla elutasítása: Megbízása elutasításra kerül, továbbiakban az „Archív” számlák közé.
Amennyiben ezt a számlát újra az Internet bankban szeretné kezelni, úgy azt a www.dijnet.hu
oldaláról újra át kell küldenie, manuális úton. Figyelem: A számla elutasítása nem minősül a
szolgáltató felé reklamációnak, ez minden esetben a számlafizető felelőssége.
•
Halasztott fizetés: Megbízása az „Összesítő képernyőn” látható adatokkal a megadott
számlafizetési dátumon kerül teljesítésre. A teljesítést megelőzően a számlafizetés dátuma legkésőbb
a fizetést megelőző napon módosítható. Sikertelen teljesülés esetén a számla visszakerül
„Beérkezett” státuszba. A 'Halasztott'-ként beadott fizetési megbízásai a Díjnet rendszerében
'Értéknapos fizetés' állapotban láthatók.
•
Halasztott fizetés visszavonása: Halasztott fizetési megbízását legkésőbb a fizetési dátumot
megelőző napon visszavonhatja. Ebben az esetben a számla visszakerül „Beérkezett” státuszba.
Aláír, Könyvel (választható, alapértelmezésben bejelölt): egy megbízással hitelesítésre (aláír),
illetve teljesítésre (könyvel) is bankba küldheti a tranzakciót. Amennyiben egyiket sem jelöli meg, a
tranzakció rögzítésre kerül az „Aláírómappában”.

Nyomógombok
Tovább: Továbblép az összesítő képernyőre.
Vissza: Visszalép a Díjnet számlák képernyőre.
Mégsem: “ Megszakítja a megbízást?” kérdés jelenik meg.
Nem: Marad az összesítő képernyőn.
Igen: „Rögzíti a tranzakciókat?” kérdés jelenik meg.
Igen: a tranzakciók rögzítésre kerülnek az „Aláírómappában”.
Nem: „Alap képernyőhöz” tér vissza, az addig rögzítés előtti státuszban lévő tranzakciók
törlésre kerülnek az „Aláírómappából”.
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Összesítő képernyő
A képernyőn sorban jelennek meg a számla adatai, amelyen ellenőrizheti a megbízás paramétereit az
előző képernyőn megadottak szerint:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regisztrációs név
Szolgáltató neve
Számlaátküldés dátuma
Fizetési határidő
Közlemény
Számla összege (HUF)
Fizetés most
Számla elutasítása
Halasztott fizetés
Halasztott fizetés visszavonása
Számlafizetés dátuma
Terhelendő számlaszám

Aláír, Könyvel (nem módosítható): egy megbízással hitelesítésre (aláír), illetve teljesítésre (könyvel)
is bankba küldheti a tranzakciót. Amennyiben egyiket sem jelöli meg, a tranzakció rögzítésre kerül az
„Aláírómappában”.

Nyomógombok
Bankba küld: Aláír/Könyvel bejelöléstől függően rögzítésre, hitelesítésre vagy teljesítésre/halasztott
fizetés esetén befogadásra kerülnek a tranzakciók. Aláírás, illetve könyvelés esetén aláírási kód
megadása szükséges.
Vissza: Visszalép a számlakezelés képernyőre.
Mégsem: “ Megszakítja a megbízást?” kérdés jelenik meg.
Nem: Marad az összesítő képernyőn.
Igen: „Rögzíti a tranzakciókat?” kérdés jelenik meg.
Igen: a tranzakciók rögzítésre kerülnek az „Aláírómappában”.
Nem: „Alap képernyőhöz” tér vissza, az addig rögzítés előtti státuszban lévő tranzakciók
törlésre kerülnek az „Aláírómappából”.

Visszaigazoló képernyő
A megbízást követően egy részletes képernyő jelenik meg a számla kifizetésének teljesítéséről,
halasztott megbízás esetén a befogadásról, illetve a számla elutasításáról
A könyvelésre küldött (sikeres és sikertelen) megbízás visszaigazolása automatikusan a
„Postaládába” is megérkezik, melyet a felső menüsorban lévő Postaláda ikonra kattintva bármikor
megtekinthet.
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Nyomógombok
Nyomtat: a regisztráció visszaigazolását pdf formátumban kinyomtathatja és/vagy elmentheti.
OK: visszaigazolás tudomásulvételével az „Alap képernyőre” jut vissza.
Javít: hibajelzés esetén visszatérhet a „Beviteli képernyőre” - ahol kiíródik a hiba oka – végezze el a
módosítást, és ismételten küldje regisztrációját a Bankba. „Mégsem” gombra kattintva a “Lezárja a
hibás tranzakciókat?” kérdés jelenik meg. Igen esetén a tranzakciók csak információ lekérési jelleggel,
Nem esetén további feldolgozásra kerülnek az „Alárómappába”.

ÁTVEZETÉS
Eseti forint átvezetési megbízás
Funkció célja: forintszámláról forintösszeg átvezetése saját forint vagy deviza számlák között.
Teljesítés feltételei:
•
terhelendő számlán adott napon rendelkeznie kell az átvezetések összegének megfelelő
fedezettel,
•
az adott átvezetés részösszegére teljesítés nem lehetséges,
•
több átvezetés egyidejű küldése esetén a teljesítés a beadás sorrendjében történik.
Teljesítés időpontja: a befogadási határidőig benyújtott megbízások a Banki órarend szerint kerülnek
feldolgozásra.
További részletek megtekinthetők a www.cib.hu honlapon az ”Elérhetőségek/Banki órarend”
menüpont alatt.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a banki órarendben meghirdetett időn kívül a forint számla terhére
forint összegben azonnali átutalási megbízásként megadott átváltási megbízások egy új végrehajtási
árfolyamon kerülnek teljesítésre. Kérjük, az árfolyamot ellenőrizze bankunk honlapján a megbízás
végrehajtása előtt!
Átvezetések elkészítésének fő lépései: Egy terhelendő számláról több átvezetést indíthat egy banki
kommunikációval és titkosított aláírással. A „Beviteli képernyőn” rögzített átvezetések az „Összesítő
képernyőn” jelennek meg, ahol megbízását ellenőrizheti. A megbízás teljesítéséről megerősítést
követően a “Visszaigazoló képernyőn” tájékozódhat. Lehetősége van csak rögzíteni, illetve hitelesíteni
(aláírni) a tranzakciókat, amelyek az „Aláírómappában” ellenőrizhetők.

Beviteli képernyő
TIPP: Az átvezetést megelőzően érdemes előre összegyűjtenie az egyazon terhelendő számláról
indítandó tételeit!
Számlaszám: válassza ki számlái közül a terhelendő számla számát, melyről forint átvezetését
indítani kívánja.
Kedvezményezett neve, székhelye: az Ön neve automatikusan kiírásra kerül.

- 477 -

Kedvezményezett számlaszám (kötelezően megadandó, 13 karakter 4-6-3 formátumban,
kizárólag forint számla): válassza ki, vagy írja be, hogy mely számlájára szeretne átvezetni.
Amennyiben a „Mentés a partner adatbázisba” funkcióval nem mentette el adatait, vagy új számlára
vezet át, írja be a számlaszámot. Ez esetben a középső hatjegyű szám (Ön ügyfél azonosítója)
automatikusan feltüntetésre kerül és csak az első négy számjegyet (fiókkód) és az utolsó három
számjegyet (alszámla) vigye fel.
Összeg (kötelezően megadandó, maximum 13 karakter): írja be az átvezetni kívánt összeget. A
felvitt összeg forintban értendő, csak egész szám adható meg, mely folyamatosan írva a következő
mezőre lépéskor automatikusan tagolódik.
Közlemény (választható, maximum 52 karakter): a számlaszám kiválasztásával a hozzá tartozó
legutolsó közlemény automatikusan megjelenik. Amennyiben ettől eltérő közleményt kíván megadni,
vagy a „Mentés a partner adatbázisba” funkcióval nem mentette el a kedvezményezett adatait, vagy új
számlára vezet át, írja be közlendő megjegyzését.
Mentés a partner adatbázisba (választható, alapértelmezésben automatikusan elmentődik, de
kiiktatható): elmentheti az átvezetéskor megadott adatait (számlaszám, legutolsó közlemény).

Nyomógombok
Tovább: a rögzített tétel elmentésre kerül és a “Rögzít újabb átvezetést?” kérdés jelenik meg.
Igen: „Beviteli képernyő” megjelenítése, melyen újabb átvezetés felvitelére nyílik lehetőség, de a
terhelendő számlaszámot már nem lehet változtatni.
Nem: “Összesítő képernyő” megjelenítése.
Mégsem: több tétel berögzítése esetén az aktuálisan felvitt tétel törlése és az „Összesítő képernyő”
megjelenítése, első tétel berögzítése esetén, „Biztos benne, hogy megszakítja az utalást?” kérdés
jelenik meg.
Igen: „Alap képernyőhöz” tér vissza.
Nem: „Beviteli képernyőn” marad.

Összesítő képernyő
A képernyő tetején található legördülő menüben lehetősége nyílik a terhelendő számlaszám
megváltoztatására, amely az összes rögzített átvezetendő tételre vonatkozni fog.
A képernyőn táblázatban jelennek meg a rögzített átvezetések, amelyen ellenőrizheti a felvitt
adatokat, a következők szerint:
•
•
•
•

Kedvezményezett neve
Kedvezményezett számlaszám
Összeg (HUF)
Státusz
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A Státusz oszlop jelzi a tételek állapotát. Bankba küldés előtt a státusz „rögzítésre előkészítve”, az
átvezetés esetleges visszautasítása esetén „elutasított”, rákattintva a tételre a hiba oka a táblázat alatt
kerül feltüntetésre.
Aláír, Könyvel (választható, alapértelmezésben bejelölt): egy megbízással hitelesítésre (aláír),
illetve teljesítésre (könyvel) is bankba küldheti tranzakcióit. Amennyiben egyiket sem jelöli meg, a
tranzakciók rögzítésre kerülnek az „Aláírómappában”.

Nyomógombok
Tovább: terhelendő számlaszám módosítása esetén a megbízás aktualizálódik az új terhelendő
számlaszámnak megfelelően.
Bankba küld: Aláír/Könyvel bejelöléstől függően rögzítésre, hitelesítésre vagy teljesítésre kerülnek a
tranzakciók. Aláírás, illetve könyvelés esetén aláírási kód megadása szükséges.
Új átvezetés: „Beviteli képernyőhöz” tér vissza.
Módosít: tétel rögzített adatainak megjelenítése, amelyek a terhelendő számlaszám kivételével
módosíthatók.
Módosít: módosítás végrehajtásával az ”Összesítő képernyőre” tér vissza.
Mégsem: módosítás végrehajtása nélkül az „Összesítő képernyőre” tér vissza.
Töröl: tétel rögzített adatainak megjelenítése, de az adatok itt már nem módosíthatók.
Töröl: törlés végrehajtásával az ”Összesítő képernyőre” tér vissza, amennyiben ez lett volna az
egyetlen tétel a „Beviteli képernyőre”.
Mégsem: törlés végrehajtása nélkül az ”Összesítő képernyőre” tér vissza.
Mégsem: a “Biztos, hogy megszakítja az átvezetést?” jelenik meg.
Igen: „Rögzíti a tranzakciókat?” kérdés jelenik meg.
Igen: a tranzakciók rögzítésre kerülnek az „Aláírómappában”.
Nem: „Alap képernyőhöz” tér vissza, az addig rögzítés előtti státuszban lévő tranzakciók
törlésre kerülnek az „Aláírómappából”.
Nem: az “Összesítő képernyőhöz” tér vissza.

Visszaigazoló képernyő
A megbízást követően egy egyszerűsített képernyő jelenik meg, amely tartalmazza az elfogadott
könyvelt, illetve nem könyvelt (rögzített, aláírt) és az elutasított tételeket.
A könyvelésre küldött (sikeres és elutasított) tételek részletes visszaigazolása automatikusan a
„Postaládába” érkezik, melyet a felső menüsorban lévő Postaláda ikonra kattintva bármikor
megtekinthet.

Nyomógombok
OK: visszaigazolás tudomásulvételével az “Alap képernyőre” jut vissza.
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Javít: hibajelzés esetén visszatérhet az „Összesítő képernyőre” - ahol az „elutasított” státuszú tételre
kattintva a táblázat alatt kiíródik a hiba oka – végezze el a módosítást, és ismételten küldje
átvezetéseit a Bankba.
„Mégsem” gombra kattintva a “Lezárja a hibás tranzakciókat?” kérdés jelenik meg. Igen esetén a
tranzakciók csak információ lekérési jelleggel, Nem esetén további feldolgozásra kerülnek az
„Aláírómappába”.
Nyomtat: a könyvelésre küldött tételek visszaigazolását pdf formátumban lehet kinyomtatni és/vagy
elmenteni.

Értéknapos forint átvezetési megbízás
Funkció leírása: forintszámláról forintösszeg átvezetése saját forint számlák között, mely az előre
megadott napon (értéknapon), megadott összeggel teljesül.
Teljesítés feltételei:
•
legkorábban a következő banki munkanapra és maximum egy évre előre adhat megbízást
terhelendő számlán értéknapon rendelkeznie kell az átvezetések összegének megfelelő fedezettel,
•
az adott átvezetés részösszegére teljesítés nem lehetséges,
•
több átvezetés egyidejű küldése esetén a teljesítés a beadás sorrendjében történik.
Teljesítés időpontja: megadott banki értéknapon. Ekkor történik a fedezetvizsgálat, majd a terhelés
és kedvezményezett számlán a jóváírás.
Átvezetések elkészítésének fő lépései: Egy terhelendő számláról több átvezetést indíthat egy banki
kommunikációval és titkosított aláírással. A „Beviteli képernyőn” rögzített átvezetések az „Összesítő
képernyőn” jelennek meg, ahol megbízását ellenőrizheti. A megbízás teljesítésre történő
befogadásáról megerősítést követően a “Visszaigazoló képernyőn” tájékozódhat. Lehetősége van
csak rögzíteni, illetve hitelesíteni (aláírni) a tranzakcióit, amelyek az „Aláírómappában” ellenőrizhetők.

Beviteli képernyő
TIPP: Az átvezetéseket megelőzően érdemes előre összegyűjtenie az egyazon terhelendő számláról
indítandó tételeit!
Számlaszám: válassza ki számlái közül a terhelendő számla számát, melyről az értéknapos
átvezetést indítani kívánja.
Kedvezményezett neve, székhelye: az Ön neve automatikusan kiírásra kerül.
Kedvezményezett számlaszám (kötelezően megadandó, 13 karakter 4-6-3 formátumban,
kizárólag forint számla): válassza ki, vagy írja be, hogy mely számlájára szeretne átvezetni.
Amennyiben a „Mentés a partner adatbázisba” funkcióval nem mentette el adatait, vagy új számlára
vezet át, írja be a számlaszámot. Ez esetben a középső hatjegyű szám (Ön ügyfélazonosítója)
automatikusan feltüntetésre kerül és csak az első négy számjegyet (fiókkód) és az utolsó három
számjegyet (alszámla) vigye fel.
Összeg (kötelezően megadandó, maximum 13 karakter): írja be az átvezetni kívánt összeget. A
felvitt összeg forintban értendő, csak egész szám adható meg, mely folyamatosan írva a következő
mezőre lépéskor automatikusan tagolódik.

- 480 -

Közlemény (választható, maximum 52 karakter): a számlaszám kiválasztásával a hozzá tartozó
legutolsó közlemény automatikusan megjelenik. Amennyiben ettől eltérő közleményt kíván megadni,
vagy a „Mentés a partner adatbázisba” funkcióval nem mentette el adatait, vagy új számlára vezet át,
írja be közlendő megjegyzését.
Értéknap (kötelezően megadandó): írja be az átvezetés teljesítésének napját, melyet legkorábban a
megbízás beadását követő banki munkanapra és legfeljebb egy évre előre adhat meg.
Mentés a partner adatbázisba (választható, alapértelmezésben automatikusan elmentődik, de
kiiktatható): elmentheti az átvezetéskor megadott adatait (számlaszám, legutolsó közlemény).

Nyomógombok
Tovább: rögzített tétel elmentésre kerül és a “Rögzít újabb átvezetést?” kérdés jelenik meg.
Igen: „Beviteli képernyő” megjelenítése, melyen újabb átvezetés felvitelére nyílik lehetőség, de a
terhelendő számlaszámot már nem lehet változtatni.
Nem: “Összesítő képernyő” megjelenítése.
Mégsem: több tétel berögzítése esetén az aktuálisan felvitt tétel törlése és az „Összesítő képernyő”
megjelenítése, első tétel berögzítése esetén, „Biztos benne, hogy megszakítja az utalást?” kérdés
jelenik meg.
Igen: „Alap képernyőhöz” tér vissza.
Nem: „Beviteli képernyőn” marad.

Összesítő képernyő
A képernyő tetején található legördülő menüben lehetősége nyílik a terhelendő számlaszám
megváltoztatására, amely az összes rögzített átvezetendő tételre vonatkozni fog.
A képernyőn táblázatban jelennek meg az addig rögzített átvezetések, melyen ellenőrizheti a felvitt
adatokat, a következők szerint:
•
•
•
•
•

Kedvezményezett neve
Kedvezményezett számlaszám
Összeg (HUF)
Értéknap
Státusz

A Státusz oszlop jelzi a tételek állapotát, Bankba küldés előtt a státusz „rögzítésre előkészítve”, az
átvezetés esetleges visszautasítása esetén „elutasított”, rákattintva a tételre a hiba oka a táblázat alatt
kerül feltüntetésre.
Aláír, Könyvel (választható, alapértelmezésben bejelölt): egy megbízással hitelesítésre (aláír),
illetve teljesítésre (könyvel) is bankba küldheti tranzakcióit. Amennyiben egyiket sem jelöli meg, a
tranzakciók rögzítésre kerülnek az „Aláírómappában”.
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Nyomógombok
Tovább: terhelendő számlaszám módosítása esetén a megbízás aktualizálódik az új terhelendő
számlaszámnak megfelelően.
Bankba küld: Aláír/Könyvel bejelöléstől függően rögzítésre, hitelesítésre vagy befogadásra kerülnek
a tranzakciók. Aláírás, illetve könyvelés esetén aláírási kód megadása szükséges.
Módosít: tétel rögzített adatainak megjelenítése, amelyek a terhelendő számlaszám kivételével
módosíthatók.
Módosít: módosítás végrehajtásával az ”Összesítő képernyőre” tér vissza.
Mégsem: módosítás végrehajtása nélkül az „Összesítő képernyőre” tér vissza.
Új átvezetés: ”Beviteli képernyőhöz” tér vissza.
Töröl: tétel rögzített adatainak megjelenítése, de az adatok itt már nem módosíthatók.
Töröl: törlés végrehajtásával az ”Összesítő képernyőre” tér vissza, amennyiben ez lett volna az
egyetlen tétel a „Beviteli képernyőre”.
Mégsem: törlés végrehajtása nélkül az ”Összesítő képernyőre” tér vissza.
Mégsem: “Biztos, hogy megszakítja az átvezetést?” kérdés jelenik meg.
Igen: „Rögzíti a tranzakciókat?” kérdés jelenik meg.
Igen: a tranzakciók rögzítésre kerülnek az „Aláírómappában”.
Nem: „Alap képernyőhöz” tér vissza, az addig rögzítés előtti státuszban lévő
törlésre kerülnek az „Aláírómappából”.

tranzakciók

Nem: “Összesítő képernyőhöz” tér vissza.

Visszaigazoló képernyő
A megbízást követően egy egyszerűsített képernyő jelenik meg, amely tartalmazza az érkeztetett,
illetve nem könyvelt (rögzített, aláírt) és az elutasított tételeket.
A könyvelésre küldött (sikeres és elutasított) tételek részletes visszaigazolása automatikusan a
„Postaládába” érkezik, amelyet a felső menüsorban lévő Postaláda ikonra kattintva bármikor
megtekinthet.

Nyomógombok
OK: visszaigazolás tudomásulvételével az “Alap képernyőre” jut vissza.
Javít: hibajelzés esetén visszatérhet az „Összesítő képernyőre” - ahol az „elutasított” státuszú tételre
kattintva a táblázat alatt kiíródik a hiba oka – végezze el a módosítást, és ismételten küldje
átvezetéseit a Bankba.
„Mégsem” gombra kattintva a “Lezárja a hibás tranzakciókat?” kérdés jelenik meg. Igen esetén a
tranzakciók csak információ lekérési jelleggel, Nem esetén további feldolgozásra kerülnek az
„Aláírómappába”.
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Nyomtat: a könyvelésre küldött tételek visszaigazolását pdf formátumban lehet kinyomtatni és/vagy
elmenteni.

Értéknapos forint átvezetés rendelkezés
Funkció célja: értéknapos forint átvezetéseinek utólagos módosítása és törlése.
Teljesítés feltételei:
•
módosítás esetén, a terhelendő számlán értéknapot megelőző banki napon rendelkeznie kell az
átvezetés összegének megfelelő fedezettel,
•
az adott átvezetés részösszegére teljesítés nem lehetséges.
Teljesítés időpontja: A fizetési megbízást a terhelési napot megelőző Banki munkanapon a Banki
Órarendben meghatározott időpontig vonhatja vissza (módosíthatja). Megbízása törlés esetén
azonnal törlésre, módosítás esetén a módosítások azonnal átvezetésre kerülnek és módosított
átvezetés a megadott banki értéknapon teljesül.
Rendelkezés főbb lépései: A „Rendelkező képernyőn” a terhelendő számlaszám kiválasztását
követően táblázatos formában megjelennek a már rögzített értéknapos forint átvezetési megbízásai,
amelyek felett rendelkezhet (módosíthatja és törölheti). A megbízások teljesítéséről megerősítést
követően a “Visszaigazoló képernyőn” tájékozódhat. Lehetősége van csak rögzíteni, illetve hitelesíteni
(aláírni) a megbízásokat, amelyek az „Aláírómappában” ellenőrizhetők.

Rendelkező képernyő
Számlaszám: válassza ki, hogy mely számláról indított értéknapos átvezetései kerüljenek
megjelenítésre.
Megjelenített táblázat adatai:
•
•
•
•

Kedvezményezett számlaszám
Összeg (HUF)
Értéknap
Közlemény

Nyomógombok
Tovább: táblázat feltöltődése a kiválasztott számláról indított értéknapos átvezetési megbízások
adataival.
Részletek: A kiválasztott tétel részleteinek megjelenítése.
Vissza: visszatér a „Rendelkező képernyőhöz”.
Módosít: „Módosító beviteli képernyő” megjelenítése, ahol a tétel rögzített adatai módosíthatók.
Tovább: „Összesítő képernyő” megjelenítése.
Mégsem: visszatér a „Rendelkező képernyőhöz”.
Töröl: „Módosító beviteli képernyő” megjelenítése, de az adatok itt már nem módosíthatók.
Töröl: Aláír/könyvel bejelöléstől függően vagy rögzítésre, hitelesítésre (aláírásra) vagy
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teljesítésre kerülnek a megbízások. Aláírás, illetve könyvelés esetén aláírási kód
megadása szükséges.
Mégsem: visszatér a „Rendelkező képernyőhöz”.
Mégsem: „Alap képernyőre” tér vissza.
Nyomtat: teljesítésre várakozó értéknapos átutalásait pdf formátumban kinyomtathatja és/vagy
elmentheti.
Aláír, Könyvel (választható, alapértelmezésben bejelölt): „Módosító beviteli képernyőn”
hitelesítésre (aláír), illetve teljesítésre (könyvel) is bankba küldheti megbízását. Amennyiben egyiket
sem jelöli meg, megbízása rögzítésre kerül az „Aláírómappában”.

Összesítő képernyő
Értéknapos forint átvezetések módosítás adatainak ellenőrzésére van mód.

Nyomógombok
Bankba küld: Aláír/Könyvel bejelöléstől függően rögzítésre, hitelesítésre (aláírásra) vagy teljesítésre
kerülnek a megbízások. Aláírás, illetve könyvelés esetén aláírási kód megadása szükséges.
Vissza: „Módosító beviteli képernyőre” léphet vissza, ahol módosíthatja megbízását.
Mégsem: „Rendelkező képernyőre” tér vissza a módosítás végrehajtása nélkül.

Visszaigazoló képernyő
A módosítást követően részletes visszaigazolás jelenik meg a módosítás és/vagy törlés
rögzítéséről/hitelesítéséről/teljesítéséről/elutasításáról. A könyvelésre küldött megbízások részletes
visszaigazolása automatikusan a „Postaládába” érkezik, amelyet a felső menüsorban lévő Postaláda
ikonra kattintva bármikor megtekinthet.

Nyomógombok
OK: visszaigazolás tudomásulvételével az „Alap képernyőre” jut vissza.
Javít: hibajelzés esetén visszatérhet az előző képernyőre, majd visszalépve a „Módosító beviteli
képernyőre” a módosítást végezze el, és ismételten küldje megbízását a Bankba.
„Mégsem” gombra kattintva a “Lezárja a hibás tranzakciót?” kérdés jelenik meg. Igen esetén a
tranzakció csak információ lekérési jelleggel, Nem esetén további feldolgozásra kerül az
„Aláírómappába”.
Nyomtat: sikeres könyvelés (teljesítés) esetén a visszaigazolást pdf formátumban kinyomtathatja
és/vagy elmentheti.
Rendszeres forint átvezetési megbízás
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Funkció leírása: forintösszeg állandó jellegű átvezetése saját forint számlák között, amely a
megadott időintervallumon belül, adott banki napon, adott gyakorisággal és összeggel teljesül.

Teljesítés feltételei:
•
az átvezetés első napja legkorábban a következő banki munkanap lehet (hétvégén adott
megbízásnál az első nap legkorábban kedd lehet),
•
az átvezetés első napja, valamint a gyakoriság alapján kerül meghatározásra, hogy megbízása
milyen időközönként kerül teljesítésre (pl.: az első nap 2003.05.05., a gyakoriság havi, akkor a
fordulónap havonta 5-e lesz). Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az átvezetés (teljesítés) első
napjának nem Banki munkanapot (pl.: hétvége) adott meg, az átvezetés a következő Banki
munkanapon fog teljesülni,
• a terhelendő számlán a terhelés napján módosítás esetén rendelkeznie kell az átutalás
összegének és a kapcsolódó banki díjtételnek megfelelő fedezettel,
• az adott átvezetés részösszegének teljesítése nem lehetséges,
• fedezethiány esetén a Bank a megbízást nem állítja sorba (felhívjuk figyelmét, hogy mindez azt
eredményezi, hogy megbízása nem teljesül fedezethiány esetén).
Teljesítés időpontja: megadott gyakoriság szerinti banki munkanapon, megadott időintervallumon
belül. Ekkor történik a fedezetvizsgálat, majd a terhelés és a kedvezményezett számlán a jóváírás.
Átvezetések elkészítésének fő lépései: Egy terhelendő számláról egy rendszeres átvezetési
megbízást adhat meg egy banki kommunikációval és titkosított aláírással. A „Beviteli képernyőn”
rögzített megbízás az „Összesítő képernyőn” jelenik meg, ahol ellenőrizheti azt. A megbízás
teljesítésre történt befogadásáról megerősítést követően a “Visszaigazoló képernyőn” tájékozódhat.
Lehetősége van csak rögzíteni, illetve hitelesíteni (aláírni) a megbízást, amely az „Aláírómappában”
ellenőrizhető.

Beviteli képernyő
Számlaszám: válassza ki számlái közül a terhelendő számla számát, melyről a rendszeres átvezetést
indítani kívánja.
Kedvezményezett neve, székhelye: az Ön neve automatikusan kiírásra kerül.
Kedvezményezett számlaszám (kötelezően megadandó, 13 karakter 4-6-3 formátumban,
kizárólag forint számla): válassza ki, vagy írja be, hogy mely számlájára szeretne átvezetni.
Amennyiben a „Mentés a partner adatbázisba” funkcióval nem mentette el adatait, vagy új számlára
vezet át, írja be a számlaszámot. Ez esetben a középső hatjegyű szám (Ön ügyfélazonosítója)
automatikusan feltüntetésre kerül és csak az első négy számjegyet (fiókkód) és az utolsó három
számjegyet (alszámla) vigye fel.
Összeg (kötelezően megadandó, maximum 13 karakter): írja be az átvezetni kívánt összeget. A
felvitt összeg forintban értendő, csak egész szám adható meg, mely folyamatosan írva a következő
mezőre lépéskor automatikusan tagolódik.
Közlemény (választható, maximum 52 karakter): a számlaszám kiválasztásával a hozzá tartozó
legutolsó közlemény automatikusan megjelenik. Amennyiben ettől eltérő közleményt kíván megadni,
vagy a „Mentés a partner adatbázisba” funkcióval nem mentette el adatait, vagy új számlára kíván
átvezetni, írja be közlendő megjegyzését!
Gyakoriság (kötelezően megadandó): az első és az utolsó teljesítés dátuma között végrehajtott
átvezetések napját határozza meg, a felsorolt lehetőségek közül kattintással kiválasztható a megfelelő
periódus (napi, heti, kétheti, havi, negyedéves, féléves, éves).
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Első átvezetés napja (kötelezően megadandó): az átvezetési megbízás alapján először
végrehajtandó átvezetés legkorábbi napja, a rögzítés napját követő naptári nap lehet (kivétel
hétvégén, amikor kedd lehet az első nap).
Utolsó átvezetés napja (választható): az átvezetési megbízás alapján utoljára végrehajtandó
átvezetés napja, amely nem lehet korábbi, mint az átvezetés első napja és független a gyakoriság
alapján számított esedékes utolsó naptól. A mező kitöltése nem kötelező, ebben az esetben az
átvezetési megbízás visszavonásig érvényes.
A Beviteli képernyő alsó részében az Ön által megadott gyakoriság és első utalási nap alapján
megjelenítésre kerül a megbízás fordulónapja (pl.: minden év január, április, július, október 2.).
Ha a megbízás fordulónapja munkaszüneti napra (pl. hétvégére) esik, akkor gyakoriságától függ,
hogy a bank a munkaszüneti napot megelőző, vagy az azt követő banki napon teljesíti.
Megelőző banki napon teljesül az átvezetés akkor, ha napi, heti, kétheti, vagy havi gyakoriságú.
Következő banki napon teljesül az átvezetés akkor, ha éves, féléves, negyedéves vagy havi
gyakoriságú (úgy, hogy a fordulónap hónap elejére esik).
Mentés a partner adatbázisba (választható, alapértelmezésben automatikusan elmentődik, de
kiiktatható): elmentheti az átvezetéskor megadott adatait (számlaszám, legutolsó közlemény).
Aláír, Könyvel (választható, alapértelmezésben bejelölt): hitelesítésre (aláír), illetve befogadásra
(könyvel) is bankba küldheti megbízását. Amennyiben egyiket sem jelöli meg, megbízása rögzítésre
kerül az „Aláírómappában”.

Nyomógombok
Tovább: „Összesítő képernyő” megjelenítése.
Mégsem: megerősítő kérdés, „Elveszti változtatásait! Ezt szeretné?” jelenik meg.
Igen: rögzített tétel törlése, „Alap képernyő” megjelenítése.
Nem: „Beviteli képernyőn” marad

Összesítő képernyő
Rögzített rendszeres átvezetési megbízás adatainak ellenőrzésére van mód.

Nyomógombok
Bankba küld: Aláír/könyvel bejelöléstől függően vagy rögzítésre, hitelesítésre (aláírásra) vagy
teljesítésre kerülnek a megbízások. Aláírás, illetve könyvelés esetén aláírási kód megadása
szükséges.
Vissza: „Beviteli képernyőre” léphet vissza, ahol módosíthatja megbízását.
Mégsem: „Elveszti változtatásait! Ezt szeretné?” kérdés jelenik meg.
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Igen: „Rögzíti a tranzakciót?” kérdés jelenik meg.
Igen: a megbízás rögzítésre kerül az „Aláírómappában”.
Nem: „Alap képernyőhöz” tér vissza, az addig rögzítés előtti státuszban lévő megbízás törlésre
kerül az „Aláírómappából”.
Nem: “Összesítő képernyőhöz” tér vissza.

Visszaigazoló képernyő
A megbízást követően részletes visszaigazolás jelenik meg a rögzítésről/hitelesítésről/érkeztetésről. A
könyvelésre küldött megbízás részletes visszaigazolása automatikusan a „Postaládába” érkezik,
amelyet a felső menüsorban lévő Postaláda ikonra kattintva bármikor megtekinthet.

Nyomógombok
OK: visszaigazolás tudomásulvételével az „Alap képernyőre” jut vissza.
Javít: hibajelzés esetén visszatérhet az előző képernyőre, majd visszalépve a „Beviteli képernyőre” a
módosítást végezze el, és ismételten küldje megbízását a Bankba.
„Mégsem” gombra kattintva a “Lezárja a hibás tranzakciót?” kérdés jelenik meg. Igen esetén a
tranzakció csak információ lekérési jelleggel, Nem esetén további feldolgozásra kerül az
„Aláírómappába”.
Nyomtat: sikeres befogadás (könyvelés) esetén a visszaigazolást pdf formátumban kinyomtathatja
és/vagy elmenteni.

Rendszeres forint átvezetés rendelkezés
Funkció célja: rendszeres átvezetéseinek utólagos módosítása és törlése.
Teljesítés feltételei:
• a terhelendő számlán a terhelés napján módosítás esetén rendelkeznie kell az átutalás
összegének és a kapcsolódó banki díjtételnek megfelelő fedezettel,
• az adott átvezetés részösszegére teljesítés nem lehetséges,
• fedezethiány esetén a Bank a megbízást nem állítja sorba (felhívjuk figyelmét, hogy mindez azt
eredményezi, hogy megbízása nem teljesül fedezethiány esetén),
• az átvezetés első/következő napja, valamint a gyakoriság alapján kerül meghatározásra, hogy
megbízása milyen időközönként kerül teljesítésre (pl.: az első/következő nap 2003.05.05., a
gyakoriság havi, akkor a fordulónap havonta 5-e lesz). Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az
átvezetés (teljesítés) első napjának nem Banki munkanapot (pl.: hétvége) adott meg, az átvezetés a
következő Banki munkanapon fog teljesülni.
Teljesítés időpontja: A fizetési megbízást a terhelési napot megelőző Banki munkanapon a Banki
Órarendben meghatározott időpontig vonhatja vissza (módosíthatja). Megbízása törlés esetén
azonnal törlésre, módosítás esetén a módosítások azonnal átvezetésre kerülnek és módosított
átvezetése a megadott gyakoriság szerinti banki munkanapon, megadott időintervallumon belül
teljesül.
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Rendelkezés főbb lépései: A „Rendelkező képernyőn” a terhelendő számlaszám kiválasztását
követően táblázatos formában megjelennek a már rögzített rendszeres forint átvezetési megbízások,
amelyek felett rendelkezhet (módosíthatja és törölheti). A megbízások teljesítéséről megerősítést
követően a “Visszaigazoló képernyőn” tájékozódhat. Lehetősége van csak rögzíteni, illetve hitelesíteni
(aláírni) a megbízásokat, amelyek az „Aláírómappában” ellenőrizhetők.

Rendelkező képernyő
Számlaszám: válassza ki, hogy mely számlaszámhoz tartozó adatok kerüljenek megjelenítésre
A kiválasztott számlához tartozó tételek az alábbi adatok feltüntetésével jelennek meg:
•
•
•
•
•
•

Kedvezményezett számlaszám
Összeg (HUF)
Esedékesség napja
Státusz
Gyakoriság
Közlemény

A Státusz oszlop jelzi a tételek állapotát, mely jelen esetben lehet „aktív” vagy „felfüggesztett”.
Amennyiben a megbízás státusza „felfüggesztett”, annak csak törlésére van lehetőség.

Nyomógombok
Tovább: táblázat feltöltődése a kiválasztott számláról indított rendszeres átvezetési megbízások
adataival.
Módosít: „Módosító beviteli képernyő” megjelenítése, ahol a tétel rögzített adatai módosíthatók.
„Fordulónap változtatás” (választható): alapértelmezésben nem. Ebben az esetben, ha a
következő esedékesség napját módosítja, akkor a rendszeres időközönkénti teljesítésen túl a
megadott következő esedékesség napján is egyszeri jelleggel teljesítésre kerül a megbízás. Ha
bejelöli a fordulónap változtatását, akkor a következő esedékesség napjától kezdve a megbízás a
következő esedékesség napja és a gyakoriság alapján újraszámított időközönként kerül teljesítésre. A
Rendszeres forint átvezetés rendelkezés funkcióban nincs arra lehetősége, hogy csak egy adott havi
fordulónapot módosítson.
Tovább: „Összesítő képernyő” megjelenítése.
Töröl: „Módosító beviteli képernyő” megjelenítése, de az adatok itt már nem módosíthatók.
Töröl: „Összesítő képernyő” megjelenítése.
Mégsem: visszatér a „Rendelkező képernyőhöz”.
Részletek: A kiválasztott tétel részletes adatait lehet megtekinteni.
Mégsem: visszatér a „Rendelkező képernyőhöz”.
Nyomtat: teljesítésre várakozó rendszeres átutalásait pdf formátumban kinyomtathatja és/vagy
elmentheti.
Mégsem: „Alap képernyőre” tér vissza.
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Aláír, Könyvel (választható, alapértelmezésben bejelölt): hitelesítésre (aláír), illetve teljesítésre
(könyvel) is bankba küldheti megbízását. Amennyiben egyiket sem jelöli meg, megbízása rögzítésre
kerül az „Aláírómappában”.

Összesítő képernyő
Rendszeres forint átvezetés módosítás vagy törlés adatainak ellenőrzésére van mód.

Nyomógombok
Bankba küld: Aláír/könyvel bejelöléstől függően rögzítésre, hitelesítésre (aláírásra) vagy teljesítésre
kerülnek a megbízások. Aláírás, illetve könyvelés esetén aláírási kód megadása szükséges.
Mégsem: „Rendelkező képernyőre” tér vissza a módosítás vagy törlés végrehajtása nélkül.
Vissza: előző képernyőre léphet vissza, ahol módosíthatja megbízását.

Visszaigazoló képernyő
A
megbízást
követően
részletes
visszaigazolás
jelenik
meg
a
módosítás/törlés
rögzítéséről/hitelesítéséről/teljesítéséről/elutasításról. A könyvelésre küldött megbízások részletes
visszaigazolása automatikusan a „Postaládába” érkezik, amelyet a felső menüsorban lévő Postaláda
ikonra kattintva bármikor megtekinthet.

Nyomógombok
OK: visszaigazolás tudomásulvételével az „Alap képernyőre” jut vissza.
Javít: hibajelzés esetén visszatérhet az előző képernyőre, majd visszalépve a „Módosító beviteli
képernyőre” a módosítást végezze el, és ismételten küldje megbízását a Bankba.
„Mégsem” gombra kattintva a “Lezárja a hibás tranzakciót?” kérdés jelenik meg. Igen esetén a
tranzakció csak információ lekérési jelleggel, Nem esetén további feldolgozásra kerül az
„Aláírómappába”.
Nyomtat: sikeres könyvelés (teljesítés) esetén a visszaigazolást pdf formátumban kinyomtathatja
és/vagy elmentheti.

Deviza átvezetési megbízás
Funkció célja: deviza összeg átvezetése/konverziója saját számlák között
Teljesítés feltételei:
•
terhelendő számlán adott napon rendelkeznie kell az átvezetések összegének megfelelő
fedezettel,
•
az adott átvezetés részösszegére teljesítés nem lehetséges.
Teljesítés időpontja: a befogadási határidőig benyújtott megbízások a Banki órarend szerint kerülnek
feldolgozásra.
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További részletek megtekinthetők a www.cib.hu honlapon az ”Elérhetőségek/Banki órarend”
menüpont alatt.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a banki órarendben meghirdetett időn kívül a forint számla terhére
forint összegben azonnali átutalási megbízásként megadott átváltási megbízások egy új végrehajtási
árfolyamon kerülnek teljesítésre. Kérjük, az árfolyamot ellenőrizze bankunk honlapján a megbízás
végrehajtása előtt!
Átvezetések elkészítésének fő lépései: Egy terhelendő számláról egy átvezetést indíthat egy banki
kommunikációval és titkosított aláírással. A „Beviteli képernyőn” rögzített átvezetések az „Összesítő
képernyőn” jelennek meg, ahol megbízását ellenőrizheti. A megbízás teljesítéséről megerősítést
követően a “Visszaigazoló képernyőn” tájékozódhat. Lehetősége van csak rögzíteni, illetve hitelesíteni
(aláírni) a tranzakciókat, amelyek az „Aláírómappában” ellenőrizhetők.

Beviteli képernyő
Számlaszám: válassza ki számlái közül a terhelendő számla számát, amelyről deviza átvezetését
indítani kívánja.
Kedvezményezett neve: az Ön neve automatikusan kiírásra kerül.
Kedvezményezett számlaszáma (kötelezően megadandó, 13 karakter 4-6-3 formátumban):
válassza ki, mely számlájára szeretne átvezetni.
Összeg (kötelezően megadandó, maximum 13 karakter), devizanem: írja be az átvezetni kívánt
összeget, tizedes összeget ponttal elválasztva adhat meg. Konverzió esetén az összeg megadható a
terhelendő illetve a kedvezményezett számla devizanemében is:
-

Példa 1. : Választott devizanem EUR, ami megegyezik a Terhelendő számla devizanemével,
Összeg 1 000, Kedvezményezett számla devizaneme HUF; így 1 000 EUR kerül átvezetésre a
HUF számlára.

Példa 2. : Választott devizanem HUF, ami megegyezik a Kedvezményezett számla
devizanemével, Összeg 1 000, Terhelendő számla devizaneme EUR; így 1 000 HUF kerül
átvezetésre a HUF számlára.
Teljesítés napja (valutanap): Automatikusan T nappal kerül feldolgozásra a megbízás. További
információ a Banki órarend linken érhető el.
-

Közlemény (választható, maximum 160 karakter): írja be közlendő megjegyzését.

Nyomógombok
Aláír, Könyvel (választható, alapértelmezésben bejelölt): egy megbízással hitelesítésre (aláír),
illetve teljesítésre (könyvel) is bankba küldheti tranzakcióit. Amennyiben egyiket sem jelöli meg, a
tranzakciók rögzítésre kerülnek az „Aláírómappában”.
Tovább: az Összesítő képernyőre vezet.
Mégsem: a tétel berögzítése esetén, „Biztos benne, hogy megszakítja az átvezetést?” kérdés jelenik
meg
Igen: „Alap képernyőhöz” tér vissza.
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Nem: „Beviteli képernyőn” marad.

Összesítő képernyő
A képernyőn megjelenik a rögzített átvezetés, amelyen ellenőrizheti a felvitt adatokat, a következők
szerint:
• Számlaszám (terhelendő számlaszám)
• Kedvezményezett neve
• Kedvezményezett számlaszáma
• Összeg (devizanem)
• Árfolyam
• Teljesítés értéknapja
• Közlemény
Az árfolyam és a teljesítés értéknapja mezők tájékoztató jellegűek!

Nyomógombok
Bankba küld: Aláír/Könyvel bejelöléstől függően rögzítésre, hitelesítésre vagy befogadásra kerülnek
a tranzakciók. Aláírás, illetve könyvelés esetén aláírási kód megadása szükséges.
Vissza: módosítás végrehajtása nélkül a „Beviteli képernyőre” tér vissza.
Mégsem: a “Biztos, hogy megszakítja az átvezetést?” jelenik meg.
Igen: „Rögzíti a tranzakciókat?” kérdés jelenik meg.
Igen: a tranzakciók rögzítésre kerülnek az „Aláírómappában”.
Nem: „Alap képernyőhöz” tér vissza, az addig rögzítés előtti státuszban lévő tranzakció
törlésre kerül .
Nem: az “Összesítő képernyőhöz” tér vissza.

Visszaigazoló képernyő
A megbízást követően részletes visszaigazolás jelenik meg a megbízás befogadásról. A
visszaigazolás automatikusan elküldésre kerül a „Postaládába”, melyet a felső menüsorban lévő
Postaláda ikonra kattintva bármikor megtekinthet.

Nyomógombok
OK: visszaigazolás tudomásulvételével az “Alap képernyőre” jut vissza.
Javít: hibajelzés esetén visszatérhet az előző képernyőre, majd visszalépve a „Módosító beviteli
képernyőre” a módosítást végezze el, és ismételten küldje megbízását a Bankba.
„Mégsem” gombra kattintva a “Lezárja a hibás tranzakciót?” kérdés jelenik meg. Igen esetén a
tranzakció csak információ lekérési jelleggel, Nem esetén további feldolgozásra kerül az
„Aláírómappába”.
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Nyomtat: a visszaigazolást pdf formátumban lehet kinyomtatni és/vagy elmenteni.

BETÉT
Betétlekötés
Funkció leírása: forint- és devizabetét lekötése az indító számla devizanemében.
Teljesítés feltételei:
• rendelkeznie kell a lekötni kívánt összeg fedezetével,
• lekötés összege meg kell, hogy haladja a Bank mindenkor aktuális Kamattájékoztatóiban
közzétett minimum összeget,
• betét típusától függően lejáratkor/lejáratáskor a betét összege és/vagy a felhalmozott kamat azon
a számlán kerül jóváírásra, amelyről indította a lekötést.
Teljesítés időpontja: forint betétlekötés esetén, valamint devizabelföldi magánszemélyek és egyéni
vállalkozó deviza betétlekötése estén, amennyiben a betétlekötés napja banki munkanapra esik, akkor
az adott banki munkanap, munkaszüneti és ünnepnapokon a következő banki munkanap.
Devizakülföldi magánszemélyek és társas vállalkozások, valamint devizabelföldi társas vállalkozások
deviza betétlekötése esetén plusz két banki munkanap a betétlekötés kezdő időpontja. A betétek ettől
a naptól kamatoznak a lejárat napját megelőző napig. Amennyiben a lejárat napja munkaszüneti vagy
ünnepnapra esik, a lejárat napja az ezt követő első banki munkanap. Classic betét esetén,
amennyiben a lejárat napja munkaszüneti vagy ünnepnapra esik, és a lejárat napját követő első banki
munkanap hónapfordulóra esik, akkor a lejárat napja a megelőző utolsó banki munkanap.
Betétlekötés lépései: „Beviteli képernyőn” rögzített lekötés az „Összesítő képernyőn” jelenik meg,
ahol lekötési megbízását ellenőrizheti. A megbízás teljesítéséről megerősítést követően a
“Visszaigazoló képernyőn” tájékozódhat. Lehetősége van csak rögzíteni, illetve hitelesíteni (aláírni) a
megbízást, amely az „Aláírómappában” ellenőrizhető.

Beviteli képernyő
Számlaszám (kötelezően megadandó): válassza ki, hogy mely számláról kívánja a lekötést indítani.
Betéti termék (kötelezően megadandó): válassza ki, hogy a lekötni kívánt összeget, mely betéti
termékben kívánja elhelyezni.
Betét típusa (kötelezően megadandó): válassza ki az Önnek megfelelő konstrukciót.
• egyszeri: meghatározott futamidőt követően a betét összege a felhalmozott kamattal jóváírásra
kerül az indító számlán,
• megújuló nem tőkésedő: a betét automatikusan újra lekötésre kerül, felhalmozott kamat jóváírásra
kerül fordulónapon az indító számlán,
• megújuló tőkésedő: betét és felhalmozott kamat automatikusan újra lekötésre kerül.
Futamidő (kötelezően megadandó): válassza ki a lekötés időtartamát, figyelve az egyes betéti
termékek esetén választható futamidőre.
Lekötendő összeg (kötelezően megadandó): írja be a lekötés összegét, figyelve a mindenkori
minimum összegre.
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Aláír, Könyvel (választható, alapértelmezésben bejelölt): hitelesítésre (aláír), illetve teljesítésre
(könyvel) is bankba küldheti megbízását. Amennyiben egyiket sem jelöli meg, megbízása rögzítésre
kerül az „Aláírómappában”.
Link (Folyószámla és betéti kamatok): a devizabelföldi, illetve devizakülföldi ügyfelekre vonatkozó,
az egyes betéti termékekre vonatkozó minimum összeget, futamidőt és kamatozást a bank által
közzétett, mindenkor aktuális Kamattájékoztató határozza meg.

Nyomógombok
Tovább: „Összesítő képernyő” megjelenítése.
Mégsem: megerősítő kérdés, „Elveszti változtatásait! Ezt szeretné?” jelenik meg.
Igen: rögzített tétel törlése, „Alap képernyő” megjelenítése.
Nem: „Beviteli képernyőn” marad

Összesítő képernyő
Rögzített betétlekötési megbízás adatainak ellenőrzése.

Nyomógombok
Bankba küld: Aláír/Könyvel bejelöléstől függően vagy rögzítésre, hitelesítésre (aláírásra) vagy
teljesítésre kerülnek a megbízások. Aláírás, illetve könyvelés esetén aláírási kód megadása
szükséges.
Vissza: „Beviteli képernyőre” léphet vissza, ahol módosíthatja megbízását.
Mégsem: „Elveszti változtatásait! Ezt szeretné?” kérdés jelenik meg.
Igen: „Rögzíti a tranzakciót?” kérdés jelenik meg.
Igen: a megbízás rögzítésre kerül az „Aláírómappában”.
Nem: „Alap képernyőhöz” tér vissza, az addig rögzítés előtti státuszban lévő megbízás törlésre
kerül az „Aláírómappából”.
Nem: “Összesítő képernyőhöz” tér vissza.

Visszaigazoló képernyő
A megbízást követően részletes visszaigazolás jelenik meg a rögzítésről/hitelesítésről/befogadásról,
feltüntetve a lekötés indulásának napját. A könyvelésre küldött megbízás részletes visszaigazolása
automatikusan a „Postaládába” érkezik, amelyet a felső menüsorban lévő Postaláda ikonra kattintva
bármikor megtekinthet.
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Nyomógombok
OK: a visszaigazolás tudomásulvételével az „Alap képernyőre” jut vissza.
Javít: hibajelzés esetén visszatérve a „Beviteli képernyőre” a módosítást végezze el, és ismételten
küldje megbízását a Bankba.
„Mégsem” gombra kattintva a “Lezárja a hibás tranzakciót?” kérdés jelenik meg. Igen esetén a
tranzakció csak információ lekérési jelleggel, Nem esetén további feldolgozásra kerül az
„Aláírómappába”.
Nyomtat: sikeres befogadás (könyvelés) esetén a visszaigazolást pdf formátumban lehet kinyomtatni
és/vagy elmenteni.

Betétrendelkezés
Funkció célja: lekötött forint- és devizabetétek feletti rendelkezés (módosítása és azonnali feltörése).
Teljesítés feltételei:
• lekötött betéttel kell rendelkeznie,
• betét részösszegének felmondására nincs lehetőség, a Bank csak a betét egészére vonatkozó
rendelkezést tud elfogadni,
• típusváltoztatás és fordulónapi betétlejáratás csak megújuló nem tőkésedő és megújuló tőkésedő
betétek esetén értelmezhető,
• betétfeltörés egyszeri és megújuló tőkésedő, illetve nem tőkésedő betét esetén is értelmezhető.
Felhívjuk figyelmét a Bank által közzétett mindenkor aktuális Kamattájékoztatókra, ahol feltüntetésre
kerül a feltörés esetén fizetendő kamat mértéke.
Teljesítés időpontja: Típusváltoztatás az érintett periódusra azonnal életbe lép. Betétfeltörés azonnal
végrehajtódik, a betét összege és a felhalmozott kamat a betétlekötés indító számláján kerül
jóváírásra. Fordulónapi betétlejáratás a fordulónapon lép életbe és ekkor kerül jóváírásra az indító
számlán a betét összeg és a felhalmozott kamat.
Rendelkezés főbb lépései: A „Lekérdező képernyőn” táblázatos formában megjelennek lekötött
betétei. A táblázatban megjelenő betétek (kivétel az óvadéki betétek) felett rendelkezhet (módosíthatja
és feltörheti). A rendelkezést a „Rendelkező képernyőn” adhatja meg, amelyet az „Összesítő
képernyőn” ellenőrizhet. A megbízások teljesítéséről megerősítést követően a “Visszaigazoló
képernyőn” tájékozódhat. Lehetősége van csak rögzíteni, illetve hitelesíteni (aláírni) a megbízásokat,
amelyek az „Aláírómappában” ellenőrizhetők.

Lekérdező képernyő
Megjelenített táblázat adatai:
•
•
•
•
•
•
•
•

Betétszám
Termék neve
Deviza
Aktuális betétösszeg
Induló betétösszeg
Aktuális kamatperiódus
Típus
Futamidő
- 494 -

•

Éves kamat

A lekötött betétek között szerepelnek az Üzletfél bankszámla egyenlegéből a Bank által elkülönített és
óvadékként zárolt összeg(ek) is (pl.: bankkártya óvadéki betét). Az Üzletfél az óvadéki betét összege
felett nem jogosult rendelkezni.

Nyomógombok
Módosít: a rendszer megjeleníti a rendelkezés lehetőségeit.
Nyomtat: a megjelenített ”Betétek” összefoglaló képernyőt pdf formátumban kinyomtathatja és/vagy
elmentheti.
Mégsem: a rendszer az „Alap képernyőt” jeleníti meg.

Rendelkező képernyő
Betéttípus változtatása: kiválaszthatja, hogy mely típusra módosítja betétét:
•
megújuló tőkésedő betétet megújuló nem tőkésedőre,
•
megújuló nem tőkésedő betétet megújuló tőkésedő betétre.
Óvadéki betét esetén nem lehetséges.
Betétlejáratás fordulónapkor: megújuló tőkésedő illetve nem tőkésedő betétjét járathatja le
fordulónapon. Óvadéki betét esetén nem lehetséges.
Azonnali betétfeltörés: egyszeri, megújuló tőkésedő, illetve nem tőkésedő betétét törheti fel azonnal.
Óvadéki betét esetén nem lehetséges.
Aláír, Könyvel (választható, alapértelmezésben bejelölt): hitelesítésre (aláír), illetve teljesítésre
(könyvel) is bankba küldheti megbízását. Amennyiben egyiket sem jelöli meg, megbízása rögzítésre
kerül az „Aláírómappában”.
Felhívjuk figyelmét, hogy munkaszüneti napo(ko)n a rendszer a munkaszüneti napot követő banki nap
állapotában van. A betét feltörésekor kérjük a kamatveszteség elkerülése érdekében a betét
tényleges, naptári nap szerinti lejáratára illetve fordulónapjára legyen tekintettel, amelyet a
Számlainfó/Áttekintő/Számla/„Betétrészletezés képernyőn” tekinthet meg.

Nyomógombok
Bankba küld: Aláír/könyvel bejelöléstől függően rögzítésre, hitelesítésre (aláírásra) vagy teljesítésre
kerülnek a megbízások. Aláírás, illetve könyvelés esetén aláírási kód megadása szükséges.
Vissza: „Rendelkező képernyőre” léphet vissza, ahol módosíthatja rendelkezését.

Visszaigazoló képernyő
A
rendelkezést
követően
részletes
visszaigazolás
jelenik
meg
a
rögzítéséről/hitelesítéséről/teljesítéséről. A könyvelésre küldött megbízás részletes visszaigazolása
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automatikusan a „Postaládába” érkezik, amelyet a felső menüsorban lévő Postaláda ikonra kattintva
bármikor megtekinthet.

Nyomógombok
OK: a visszaigazolás tudomásulvételével az „Alap képernyőre” jut vissza.
Javít: hibajelzés esetén visszatérhet az előző képernyőre, ahonnan visszalépve a „Rendelkező
képernyőre” a módosítást végezze el, és ismételten küldje megbízását a Bankba. „Mégsem” gombra
kattintva a “Lezárja a hibás tranzakciót?” kérdés jelenik meg. Igen esetén a tranzakció csak információ
lekérési jelleggel, Nem esetén további feldolgozásra kerül az „Alárómappába”.
Nyomtat: sikeres könyvelés (teljesítés) esetén a visszaigazolást pdf formátumban kinyomtathatja
és/vagy elmentheti.

KÁRTYA
Betétikártya igénylés – Magánszemélyek részére
Funkció célja: Önnek lehetősége van betétikártya igénylését bankunkhoz eljuttatni. Az egyes
számlákhoz igényelhető bankkártya típusát és az igénylés főbb feltételeit a vonatkozó Kondíciós Lista
és az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.
Betétikártya igénylés folyamata: Az igénylés a Bankkártya Osztályhoz érkezik. Pozitív elbírálás
esetén a bankkártya PIN-kódot, illetve a bankkártyát az igénylésben megjelölt módon, postai úton
vagy bankfiókban veheti át. Lehetősége van csak rögzíteni, illetve hitelesíteni (aláírni) az igénylést,
amely az „Aláírómappában” ellenőrizhető.
Hitelkártya igénylés – Magánszemélyek részére
Funkció célja: Önnek lehetősége van hitelkártya igénylését bankunkhoz eljuttatni. Az egyes
számlákhoz igényelhető bankkártya típusát és az igénylés főbb feltételeit a vonatkozó Kondíciós Lista
és az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.
Hitelkártya igénylés folyamata: Az Internet Bankon keresztül elküldött igénylése a CIB24 telefonos
ügyfélszolgálatunkhoz érkezik. További ügyintézéshez munkatársaink az Ön által megadott
telefonszámon megkeresik Önt. Felhívjuk figyelmét, hogy az ügyfélszolgálat hívásakor az
azonosításhoz meg kell adnia CIB Telefonos Azonosító Kódját. Amennyiben a CIB24 munkatársa
többszöri próbálkozás ellenére sem tud Önnel kapcsolatba lépni, üzenetrögzítőn, ennek hiányában a
szerződéskötéskor megadott e-mail címén, e-mail formájában kérjük Önt, hogy vegye fel a
kapcsolatot telefonos ügyfélszolgálatunkkal a megadott telefonszámon. Lehetősége van csak
rögzíteni, illetve hitelesíteni (aláírni) az igénylést, amely az „Aláírómappában” ellenőrizhető.

Bevásárlókártya igénylés – Magánszemélyek részére
Funkció célja: Önnek lehetősége van Bevásárlókártya igénylését bankunkhoz eljuttatni. A
Bevásárlókártya igénylés főbb feltételeit a www.bevasarlokartya.hu weboldalon érheti el.
Bevásárlókártya igénylés folyamata: Az Internet Bankon keresztül elküldött igénylése a CIB24
telefonos ügyfélszolgálatunkhoz érkezik. További ügyintézéshez munkatársaink az Ön által megadott
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telefonszámon megkeresik Önt. Felhívjuk figyelmét, hogy az ügyfélszolgálat hívásakor az
azonosításhoz meg kell adnia CIB Telefonos Azonosító Kódját. Amennyiben a CIB24 munkatársa
többszöri próbálkozás ellenére sem tud Önnel kapcsolatba lépni, üzenetrögzítőn, ennek hiányában a
szerződéskötéskor megadott e-mail címén, e-mail formájában kérjük Önt, hogy vegye fel a
kapcsolatot telefonos ügyfélszolgálatunkkal a megadott telefonszámon. Lehetősége van csak
rögzíteni, illetve hitelesíteni (aláírni) az igénylést, amely az „Aláírómappában” ellenőrizhető.

Internetkártya igénylés – Magánszemélyek részére
Funkció célja: Önnek lehetősége van Internetkártya igénylését bankunkhoz eljuttatni. Internetkártyát
igényelhet Internet bankon keresztül, illetve bankfiókban.
Internetkártya igénylés folyamata: Az igénylés a Bankkártya Osztályhoz érkezik. Pozitív elbírálás
esetén a bankkártyát postai úton vagy bankfiókban veheti át. Lehetősége van csak rögzíteni, illetve
hitelesíteni (aláírni) az igénylést, amely az „Aláírómappában” ellenőrizhető.

Limitmódosítás
Funkció célja: Bankkártyák napi készpénzfelvételi és vásárlási limitmódosítása. A bank a
bankkártyákat a Kondíciós listában meghatározott napi alaplimitekkel (vásárlási limit és/vagy
készpénzfelvételi limit) bocsátja ki. Önnek lehetősége van bankkártyánként ettől eltérő napi költési
limiteket megállapítani. Az új limitek a módosítást követően azonnal hatályba lépnek. Az utolsó
rendelkezést a bank mindaddig érvényesnek tekinti, amíg Ön azt felül nem bírálja és a limitet újra nem
módosítja. A napi költési limit forint alapú bankkártyák esetén forintban, deviza alapú bankkártya estén
devizában kerül meghatározásra.
Limitmódosítás folyamata: a „Bankkártya áttekintő képernyőn” összefoglaló kimutatásából
kiválasztott bankkártyához tartozó napi költési limitet változtathatja meg.
A rendszer automatikusan az Ön által megjelölt összeghez lefelé legközelebb eső napi költési
limitkategóriát állítja be. A limitbeállítás visszaigazolásán feltüntetésre kerül a beállított limit után
következő (nagyobb) limit is. Amennyiben a beállított limit nem felel meg Önnek, lehetősége van a
módosításra, a fent leírt folyamat szerint. Lehetősége van csak rögzíteni, illetve hitelesíteni (aláírni) a
módosítást, amely az „Aláírómappában” ellenőrizhető.

Módosító képernyő
Kártyabirtokos neve: a kiválasztott bankkártya birtokosának neve, automatikusan megjelenik a
képernyőn.
Kártyaszám: a kiválasztott bankkártya száma (4x4 karakter), automatikusan megjelenik a képernyőn.
Típus: a kiválasztott bankkártya típusa pl: MasterCard Standard, Bevásárlókártya automatikusan
megjelenik a képernyőn.
Jelenlegi vásárlási limit: az Ön által kiválasztott bankkártyához tartozó aktuális vásárlási limit
(amennyiben tartozik hozzá ilyen lehetőség).
Új vásárlási limit: írja be az Ön által beállítani kívánt napi vásárlási limit összegét. Amennyiben a
mezőt nem tölti ki, a jelenlegi vásárlási limit összege marad érvényben. Korlátlan vásárlási limit
beállításához 15 számjegyű összeg megadása szükséges.
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Jelenlegi készpénzfelvételi limit: az Ön által kiválasztott bankkártyához tartozó aktuális
készpénzfelvételi limit (amennyiben tartozik hozzá ilyen lehetőség).
Új készpénzfelvételi limit: írja be az Ön által beállítani kívánt napi készpénzfelvételi limit összegét.
Amennyiben a mezőt nem tölti ki, a jelenlegi készpénzfelvételi limit összeg marad érvényben.
Korlátlan készpénzfelvételi limit beállításához 15 számjegyű összeg megadása szükséges.
Havi költési limit: az Ön által kiválasztott Üzleti Hitelkártyához tartozó aktuális havi költési limit.
Kizárólag Üzleti Hitelkártya esetén van lehetőség havi költési limit megadására.
Havi költések összege: adott hónapban az Üzleti Hitelkártyával lebonyolított tranzakciók összege.
Új havi költési limit: írja be az Ön által beállítani kívánt havi költési limit összegét. Amennyiben a
mezőt nem tölti ki, a jelenlegi havi költési limit összeg marad érvényben. Korlátlan havi költési limit
beállításához 15 számjegyű összeg megadása szükséges. Kizárólag Üzleti Hitelkártya esetén van
lehetőség havi költési limit megadására.
Aláír, Könyvel (választható, alapértelmezésben bejelölt): hitelesítésre (aláír), illetve teljesítésre
(könyvel) is bankba küldheti megbízását. Amennyiben egyiket sem jelöli meg, megbízása rögzítésre
kerül az „Aláírómappában”.

Nyomógombok
Tovább: „Összesítő képernyő” megjelenítése.
Vissza: „Bankkártya áttekintő képernyőre” lép vissza.

Összesítő képernyő
Rögzített Limitmódosítás adatainak ellenőrzése.
Check box: Ezúton úgy rendelkezem, hogy az általam kért limithez legközelebb eső itt megjelent új
limit kerüljön beállításra, figyelembe véve a Kondíciós listában maximált összeget. Kötelező, ha a kért
napi limit összege nem egyezik meg a rendszerben beállítható értékkel. Ilyen esetben a rendszer
automatikusan az Ön által megjelölt összeghez lefelé legközelebb eső napi költési limitkategóriát
állítja be.

Nyomógombok
Bankba küld: Aláír/könyvel bejelöléstől függően vagy rögzítésre, hitelesítésre (aláírásra) vagy
teljesítésre kerül a megbízás. Aláírás, illetve könyvelés esetén aláírási kód megadása szükséges.
Vissza: visszatérhet a „Limitmódosítás képernyőre”, ahol módosíthatja a tranzakció adatait.
Mégsem: „Elveszti változtatásait! Ezt szeretné?” kérdés jelenik meg.
Igen: „Rögzíti a tranzakciót?” kérdés jelenik meg.
Igen: a megbízás rögzítésre kerül az „Aláírómappában”.
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Nem: „Alap képernyőhöz” tér vissza, az addig rögzítés előtti státuszban lévő megbízás törlésre
kerül az „Aláírómappából”.
Nem: “Összesítő képernyőhöz” tér vissza.

Visszaigazoló képernyő
Részletes visszaigazolás jelenik meg a megbízás rögzítéséről/hitelesítéséről/teljesítéséről, amely
tartalmazza a bankkártya adatait, a beállított limiteket, valamint az azt követő (nagyobb) limitek
összegét is. A következő beállítható limit összegét tájékoztató jelleggel közöljük, Önnek lehetősége
van ettől eltérő magasabb, illetve alacsonyabb limit beállítására.
A teljesített (könyvelt) megbízás részletes visszaigazolása automatikusan a „Postaládába” érkezik,
amelyet a felső menüsorban lévő Postaláda ikonra kattintva bármikor megtekinthet.

Nyomógombok
OK: visszaigazolás tudomásulvételével az „Alap képernyőre” jut vissza.
Javít: hibajelzés esetén visszatérve a „Limitmódosítás képernyőre” a módosítást végezze el, és
ismételten küldje megbízását a Bankba.
„Mégsem” gombra kattintva a “Lezárja a hibás tranzakciót?” kérdés jelenik meg. Igen esetén a
tranzakció csak információ lekérési jelleggel, Nem esetén további feldolgozásra kerül az
„Aláírómappába”
Nyomtat: sikeres teljesítés (könyvelés) esetén a visszaigazolást pdf formátumban kinyomtathatja
és/vagy elmentheti.

Bankkártya aktiválás
Funkció célja: Internet Bankra engedélyezett bankszámlához tartozó elektronikus- és
dombornyomott, fő- és társkártyák aktiválása. Az aktiválás új és megújuló kártya esetén lehetséges,
az érvényesítés azonnal megtörténik.

Aktiválás képernyő
Kártyaszám: a megújítandó vagy új bankkártya számát kell beírni (4x4 karakter).
Lejárat dátuma (hh/éé): a megújítandó vagy új bankkártya lejárat időpontját kell megadni.
Aláír, Könyvel (választható, alapértelmezésben bejelölt): hitelesítésre (aláír), illetve teljesítésre
(könyvel) is bankba küldheti megbízását. Amennyiben egyiket sem jelöli meg, megbízása rögzítésre
kerül az „Aláírómappában”.

Nyomógombok
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Tovább: „Összesítő képernyő” megjelenítése.

Összesítő képernyő
Rögzített aktiválás adatainak ellenőrzésére van lehetőség.

Nyomógombok
Bankba küld: Aláír/könyvel bejelöléstől függően vagy rögzítésre, hitelesítésre (aláírásra) vagy
teljesítésre kerül a megbízás. Aláírás, illetve könyvelés esetén aláírási kód megadása szükséges.
Vissza: visszatérhet a „Limitmódosítás képernyőre”, ahol módosíthatja a tranzakció adatait.
Mégsem: „Elveszti változtatásait! Ezt szeretné?” kérdés jelenik meg.
Igen: „Rögzíti a tranzakciót?” kérdés jelenik meg.
Igen: a megbízás rögzítésre kerül az „Aláírómappában”.
Nem: „Alap képernyőhöz” tér vissza, az addig rögzítés előtti státuszban lévő megbízás törlésre
kerül az „Aláírómappából”.
Nem: “Összesítő képernyőhöz” tér vissza.
Igen: a rögzített tétel törlésre kerül, és az „Alap képernyőhöz” tér vissza.
Nem: “Összesítő képernyőhöz” tér vissza.

Visszaigazoló képernyő
Részletes visszaigazolás jelenik meg a megbízás rögzítéséről/hitelesítéséről/teljesítéséről, amely
tartalmazza az aktivált bankkártya adatait.
A teljesített (könyvelt) megbízás részletes visszaigazolása automatikusan a „Postaládába” érkezik,
amelyet a felső menüsorban lévő Postaláda ikonra kattintva bármikor megtekinthet.

Nyomógombok

OK: visszaigazolás tudomásulvételével az „Alap képernyőre” jut vissza.
Javít: hibajelzés esetén visszatérve a „Limitmódosítás képernyőre” a módosítást végezze el, és
ismételten küldje megbízását a Bankba.
„Mégsem” gombra kattintva a “Lezárja a hibás tranzakciót?” kérdés jelenik meg. Igen esetén a
tranzakció csak információ lekérési jelleggel, Nem esetén további feldolgozásra kerül az
„Aláírómappába”
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Nyomtat: sikeres teljesítés (könyvelés) esetén a visszaigazolást pdf formátumban kinyomtathatja
és/vagy elmentheti.

MOBILALKALMAZÁS
CIB Bank mobilalkalmazás igénylése
Funkció elérése: kizárólag magánszemély tulajdonos számára elérhető, és csak abban az esetben,
ha a felhasználó az Internet bank egyedüli felhasználója és a felhasználói azonosítójával másik
ügyfélszámlát nem kezel.
Funkció célja:, a CIB Bank mobilalkalmazás és az WithKEY token együttes igénylése, átszerződés
normál azonosításról WithKEY tokennel történő azonosításra valamint szerződés a teljes CIB Bank
mobilalkalmazás csatornájára. Az Igénylés keretében a CIB Internet alapú elektronikus szolgáltatások,
és eBroker szolgáltatásra vonatkozó szerződése módosításra kerül.
Igénylés lépései:
• Szerződésmódosítás eljárási rendje és feltételeinek megismerése, és elfogadása.
• Az Igénylés során győződjön meg róla, hogy mobileszközén elérhető-e a CIB Bank
Mobilalkalmazás, majd töltse le az alkalmazást a mobileszközére.
• Adja meg azt a mobiltelefonszámot, amelyre a Bank aCIB Bank Mobilalkalmazás,
mobileszközön történő regisztrálásához szükséges regisztrációs kód második felét elküldi.
• Ezt követően a regisztrációs kód QR kód formájában történő leolvasásával, vagy a kód
begépelésével, majd az SMS-ben kapott kód beírásával regisztrálja az alkalmazást a mobil
eszközén.
• Adja meg a a CIB Bank mobilalkalmazás PIN kódját kétszer (minimum5 maximum 10 karakter
hosszú numerikus kód)
Szerződési feltételek elfogadása képernyő
Szerződésmódosítási eljárás rendjének és feltételeinek elfogadása után az Igénylés folytatása.
A szerződésmódosításhoz kapcsolódó dokumentumokat a képernyő alján található linkről érheti el.
Nyomógombok
Tovább: a szerződésmódosítás elfogadását követően válik aktívvá a nyomó gomb. Továbblépés a
„Beviteli képernyőre”.
Mégsem: Biztos benne, hogy megszakítja a rögzítést? Kérdés jelenik meg.
Igen: kilépés a funkcióból, visszatér az „Alap képernyőre”
Nem: „Szerződési feltételek elfogadása” képernyőn marad

Beviteli képernyő
Mobil telefonszám (Nem kötelező):
regisztrációs kódot elküldi.

adja meg azt a mobiltelefonszámot, amelyre a bank a
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Aláír, Könyvel (alapból bejelölt, nem választható). A mobilToken igénylés esetében nincs lehetőség
az igénylés többszörös aláírására, illetve csak rögzítésére. Bankba küldést követően az Igénylés
végrehajtásra kerül a bank rendszereiben.

Nyomógombok
Tovább: „Összesítő képernyő” megjelenítése.
Vissza: Visszatér a „Szerződési feltételek elfogadása képernyőre”
Mégsem: Biztos benne, hogy megszakítja a rögzítést? Kérdés jelenik meg.
Igen: kilépés a funkcióból, visszatér az „Alap képernyőre”
Nem: „Szerződési feltételek elfogadása” képernyőn marad

Összesítő képernyő
Rögzített telefonszám helyességének ellenőrzése. .

Nyomógombok
Bankba küld: Továbblépés, arra a képernyőre, ahol megadható az igénylés végrehatásához
szükséges aláírási kód. j
Vissza: Visszatér a „Beviteli képernyőre”
Mégsem: Biztos benne, hogy megszakítja a rögzítést? Kérdés jelenik meg.
Igen: kilépés a funkcióból, visszatér az „Alap képernyőre”
Nem: „Szerződési feltételek elfogadása” képernyőn marad

Visszaigazoló képernyő
Részletes visszaigazolás jelenik meg a megbízás teljesítéséről, amely tartalmazza az igénylés
részleteit, valamint a CIB Bank mobilalkalmazás regisztrációjához szükséges regisztrációs kódot. A
kód számokkal kiírva és QR kód (2 dimenziós vonalkód a mobileszközzel történő leolvasásához)
formájában is megjelenítésre kerül a képernyőn. A regisztrációs kód 48 óráig érvényes.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a CIB Bank mobilalkalmazás és WithKEY Token igénylését követően
a CIB Internet Bankba és eBroker szolgáltatásokba csak az új WithKEY Token által generált jelszóval
léphet be. A korábban használt Jelszó/Token érvényét veszti.

Nyomógombok
Szerződés mentése: igénylésre vonatkozó szerződésmódosítás elmentése.
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OK: visszatér az „Alap képernyőre”.
A teljesített szerződésmódosítás részletes visszaigazolása automatikusan a „Postaládába” érkezik,
amelyet a felső menüsorban lévő Postaláda ikonra kattintva 6 hónapig megtekinthet.

Mobilalkalmazás újraregisztrálás
Funkció célja: a CIB Bank Mobilalkalmazás és a mobilToken újraregisztrálása, arra az esetre, ha pl.
telefont cserél, és régi készüléke még Önnél van, amivel be tud lépni az Internet bankba. Minden
esetben csak arra az alkalmazásra tud újraregisztrálni amelyre szerződéssel rendelkezik.
Mindkét mobilalkalmazásra azonos módon egyazon funkcióban regisztrálhat újra. A CIB
Internet Bank minden esetben arra az alkalmazásra adja a regisztrációs kódot melyre
szerződött.

Újraregisztrálás lépései:
• Töltse le a CIB Bank Mobilalkalmazást / mobilTokent az új mobil eszközére.
• Adja meg azt a mobiltelefonszámot, amelyre a Bank a mobilalkalmazás, új mobileszközön
történő regisztrálásához szükséges regisztrációs kódot elküldi. (Nem kötelező)
• Az igénylés „régi” WithKEY Token/mobilToken által generált kódszóval történő megerősítését,
majd bankba küldését követően, a Visszaigazoló képernyőn megjelenik a regisztációs kód
első fele, majd a beírást követően SMS-ben elküldésre kerül a regisztrációs kód második fele.
• Adja meg az új mobil eszközén a CIB Bank Mobilalkalmazás /mobilToken kódját kétszer
(minimum 5maximum 10 karakter hosszú numerikus kód)
• Sikeres regisztrációt követően Az újraregisztrálást követően a „régi” készülékére telepített
WithKEY Tokennel /mobilTokennel már nem tud bejelentkezni az Internet bankba, illetve a
megbízások aláírásához is már az „új” WithKEY Token által generált jelszót kell megadnia.
Beviteli képernyő
Mobil telefonszám (Nem kötelező): az újra regisztráció feltételeinek elfogadását követően adja meg
az a mobiltelefonszámot, amelyre a bank a regisztrációs kódot elküldi.
Aláír, Könyvel (választható, alapértelmezésben bejelölt): hitelesítésre (aláír), illetve teljesítésre
(könyvel) is bankba küldheti megbízását. Amennyiben egyiket sem jelöli meg, megbízása rögzítésre
kerül az „Aláírómappában”.
Nyomógombok
Tovább: „Összesítő képernyő” megjelenítése.
Mégsem: Biztos benne, hogy megszakítja a rögzítést? Kérdés jelenik meg.
Igen: kilépés a funkcióból, visszatér az „Alap képernyőre”
Nem: „Szerződési feltételek elfogadása” képernyőn marad
Összesítő képernyő
Rögzített telefonszám helyességének ellenőrzése.
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Bankba küld: Továbblépés, arra a képernyőre, ahol megadható az újraregisztráció megerősítéséhez
szükséges a mobilalkalmazás által generált jelszó.
Vissza: Visszatér a „Beviteli képernyőre”
Mégsem: Biztos benne, hogy megszakítja a rögzítést? Kérdés jelenik meg.
Igen: kilépés a funkcióból, visszatér az „Alap képernyőre”
Nem: „Szerződési feltételek elfogadása” képernyőn marad

Visszaigazoló képernyő
Részletes visszaigazolás jelenik meg az újraregisztrálás teljesítéséről, amely tartalmazza a
regisztráció részleteit, valamint az új CIB Bank mobilalkalmazás /mobilToken regisztrációjához
szükséges regisztrációs kódot. A kód első fele kiírva és QR kód (2 dimenziós vonalkód a regisztrációs
kód mobileszközzel történő leolvasásához) formájában is megjelenítésre kerül a képernyőn. A kód
második fele SMS-ben kerül kiküldésre.

Nyomógombok
Nyomtat: újraregisztrálás visszaigazolásának nyomtatása,
OK: visszatér az „Alap képernyőre”.
A teljesített újraregisztrálás részletes visszaigazolása automatikusan a „Postaládába” érkezik, amelyet
a felső menüsorban lévő Postaláda ikonra kattintva 6 hónapig megtekinthet.

HITEL
CIB Személyi kölcsön igénylés
Igénylés főbb lépései: A CIB honlapon található igénylőlapot érheti el. Az Interneten keresztül
elküldött kérelme a CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkhoz érkezik. Az előszűrés eredményéről és
további teendőiről 1 napon belül a megadott telefonszámon kap értesítést. Felhívjuk figyelmét, hogy
az ügyfélszolgálat hívásakor az azonosításhoz meg kell adnia CIB Telefonos Azonosító Kódját.
Amennyiben a CIB24 munkatársa többszöri próbálkozás ellenére sem tud Önnel kapcsolatba lépni,
üzenetrögzítőn, ennek hiányában a regisztrációkor megadott e-mail címén, e-mail formájában kérjük
Önt, hogy vegye fel a kapcsolatot telefonos ügyfélszolgálatunkkal a megadott telefonszámon.

CIB Folyószámlahitel igénylés
Igénylés főbb lépései: Az Internet Bankon keresztül elküldött igénylése a CIB24 telefonos
ügyfélszolgálatunkhoz érkezik.
További ügyintézéshez munkatársaink az Ön által megadott
telefonszámon megkeresik Önt. Felhívjuk figyelmét, hogy az ügyfélszolgálat hívásakor az
azonosításhoz meg kell adnia CIB Telefonos Azonosító Kódját. Amennyiben a CIB24 munkatársa
többszöri próbálkozás ellenére sem tud Önnel kapcsolatba lépni, üzenetrögzítőn, ennek hiányában a
szerződéskötéskor megadott e-mail címén, e-mail formájában kérjük Önt, hogy vegye fel a
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kapcsolatot telefonos ügyfélszolgálatunkkal a megadott telefonszámon. Lehetősége van csak
rögzíteni, illetve hitelesíteni (aláírni) az igénylést, amely az „Aláírómappában” ellenőrizhető.

CIB Üzleti hitel igénylés
Igénylés főbb lépései: A CIB honlapon található igénylőlapot érheti el. Kérelme a számlavezető fiók
ügyintézőjéhez érkezik, ahonnan 2 napon belül a megadott telefonszámon felkeresik Önt.

BEFEKTETÉS
Portfolió kimutatás
Funkció célja: a CIB Banknál nyilvántartott értékpapír-portfolió összesítésének bemutatása.
Funkció bemutatása: aktuális pénzügyi áttekintő értékpapír-portfoliójáról, egyrészt különböző
árfolyam értékelési módok szerint, valamint további bontásban az árfolyammal rendelkező (CIB Bank
által jegyzett publikus árfolyam, illetve tőzsdei záróár) és árfolyammal nem rendelkező értékpapírok
szerint, melyekről részletes információt kérhet a „Részletezés” gombra kattintással.

Lekérdező képernyő
Árfolyam értékelési mód: válassza ki, hogy milyen árfolyam értékelési mód szerint szeretné
lekérdezni értékpapír portfolióját.
Forintban: itt azon papírok árfolyama is forintban kerül megjelenítésre, melyek az előző szűrő szerint
más devizákban szerepeltek, ezzel megkönnyítve a papírok értékeinek összeadhatóságát. A
devizában nyilvántartott papírok forintban történő megjelenítése az utolsó ismert MNB árfolyammal
kerül átszámításra. Amennyiben azokat értékesítésre kerülnek, és forintra konverzió megbízás
történik, úgy az a Bank honlapján közzétett (konverzió szabálya szerinti) árfolyamon valósul meg.
Kibocsátás devizaneme szerint: az értékpapírok a kibocsátás devizanemében fognak megjelenni.

Eredmény képernyő
Papír típusa: kiválasztható, hogy az árfolyammal rendelkező, illetve nem rendelkező értékpapírok
jelenjenek meg a kiválasztott árfolyam értékelési mód szerint (alapesetként az árfolyammal
rendelkező értékpapírok jelennek meg).
A.) Árfolyammal rendelkező értékpapírok
Elnevezés: az értékpapír neve
Eladható mennyiség: a rendelkezésre álló, szabad értékpapír mennyiség.
Aktuális árfolyam (a CIB Bank által közzétett, illetve tőzsdei árfolyamok):
• Állampapírok esetén: az adott banki munkanapon érvényes vételi bruttó árfolyam (nem banki
munkanap esetén a következő banki munkanap árfolyama),
• Befektetési jegyek esetén: az adott banki munkanap egy befektetési jegyre jutó nettó
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eszközértéke (nem banki munkanap esetén az utolsó ismert banki munkanap egy jegyre jutó nettó
eszközértéke),
• Vállalati kötvények esetén: az adott banki munkanapon érvényes vételi bruttó árfolyam (nem banki
munkanap esetén az utolsó ismert banki munkanapi árfolyam),
• Tőzsdei részvények: legutolsó – ismert (30 napnál nem régebbi) – érvényes tőzsdei záró
árfolyam.
Aktuális érték: az eladható mennyiség és az aktuális árfolyam szorzata
Számlatípus: értékpapír nyilvántartására szolgáló értékpapírszámla
Részletezés (nyomógomb): a fenti információkon túlmenően az alábbiak érhetőek még el a
kiválasztott értékpapírokról:
Elnevezés: az értékpapír neve
Értékpapír mennyiség: a tulajdonában lévő értékpapír mennyiség (jogi készlet)
Eladható mennyiség: a tulajdonában lévő értékpapír mennyiség szabadon felhasználható része
Fedezeti mennyiség: a még nem teljesült eladási megbízás mennyiség
Zárolt mennyiség: a számláján zárolt értékpapírok mennyisége (pl. Lombard hitel céljából)
Óvadéki mennyiség: a számlán óvadékba helyezett értékpapírok mennyisége (pl.: határidős
alapletét)
Bekerülési érték: a vásárolt mennyiség és a bekerülési árfolyam szorzata
Nem realizált nyereség/veszteség: a bekerülési összérték és aktuális érték különbözete
Aktuális árfolyam: megbízás napján érvényes árfolyam
Készletérték: értékpapír mennyiség és aktuális árfolyam szorzata
B.) Árfolyammal nem rendelkező papírok
Elnevezés: az értékpapír neve
Eladható mennyiség: a rendelkezésre álló szabad értékpapír mennyiség
Számlatípus: értékpapír nyilvántartására szolgáló értékpapírszámla
Részletezés (nyomógomb): a fenti információkon túlmenően az alábbiak érhetőek még el az egyes
értékpapírokról:
Elnevezés: az értékpapír neve
Értékpapír mennyiség: a tulajdonában lévő értékpapír mennyiség (jogi készlet)
Eladható mennyiség: a tulajdonában lévő értékpapír mennyiség szabadon felhasználható része
Fedezeti mennyiség: a még nem teljesült eladási megbízás mennyiség
Zárolt mennyiség: a számláján zárolt értékpapírok mennyisége (pl. Lombard hitel céljából)
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Óvadéki mennyiség: a számlán óvadékba helyezett értékpapírok mennyisége (pl.: határidős
alapletét)
Bekerülési érték: a vásárolt mennyiség és a bekerülési árfolyam szorzata
Felhívjuk figyelmét, hogy a lejárt állampapírok illetve vállalati kötvények kikerülnek a Portfolió
kimutatásból. Bankfiókban lehetősége van megbízást adni a lejárt állampapírok és kötvények
ellenértékének ügyfél- vagy bankszámlára történő átvezetésére.

Nyomógombok
Részletezés: a kiválasztott értékpapír részletes adatait érheti el.
Nyomtat: a portfolió adatait pdf formátumban kinyomtathatja és/vagy elmentheti.
Vissza: a „Lekérdező képernyőre” léphet vissza.
Mégsem: az „Alap képernyőhöz” tér vissza.

Számlatörténet
Funkció célja: a CIB Banknál vezetett értékpapírszámlákon keletkezett forgalom áttekintése.
Funkció bemutatása: a „Lekérdező képernyőn” a számlatörténet típusát (egyszerűsített vagy
részletes) megjelölve és az időintervallum megadását követően táblázatos formában megjelenítésre
kerülnek a befektetési számlák forgalmai.

Lekérdező képernyő
Számlatörténet típusa: válassza ki, hogy a számlatörténetet milyen bontásban szeretné
megtekintetni.
Egyszerűsített: az értékpapírszámlán történt mozgások egyszerűsített megjelenítése.
Részletes: az értékpapírszámlán történt mozgások részletes nyomon követésére ad lehetőséget.
Időintervallum: adja meg a lekérdezni kívánt időszak kezdő- és záró időpontját (gyorsgombok
nyújtanak segítséget), időintervallumot tekintve maximum 1 év adható meg. Jövőbeni dátum is
megadható, mellyel az értéknapon teljesülő tételek is lekérdezhetők.

Nyomógombok
Tovább: rendszerben tárolt forgalmi adatok megjelenítése.
Mégsem: „Alap képernyőhöz’ tér vissza.
Eredmény képernyő
A megjelenített táblázat adatai:
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Leírás: az értékpapír és a kapcsolódó értékpapírszámla
(értékpapírszámla szabad és fedezeti) megnevezése.

egyszerűsített,

illetve

részletes

Dátum: számlamozgás dátuma, nyitó-, és záró egyenlegnél a lekérdezett időintervallum kezdő és
végső dátuma.
Mennyiség: adott számlamozgás mennyisége, a nyilvántartás típusától függően névértékben (Ft)
vagy darabban (db).
Egyenleg: lekérdezett időszak elejének (nyitó) és végének (záró) egyenlege, valamint a
számlamozgás utáni egyenleg.
Megjegyzés: adott számlamozgáshoz tartozó tranzakció azonosítója.

Nyomógombok
Nyomtat: a képernyő adatait pdf formátumban kinyomtathatja és/vagy elmentheti.
Vissza: „Lekérdező képernyőre” léphet vissza.
Bezár: „Alap képernyőhöz” jut vissza.

Megbízások
Funkció célja: a CIB Banknál vezetett értékpapírszámlára beadott megbízások áttekintése.
Funkció bemutatása: a „Lekérdező képernyőn” az időintervallum megadását követően táblázatos
formában megjelenítésre kerülnek a benyújtott értékpapír megbízások.

Lekérdező képernyő
Időintervallum: adja meg a lekérdezni kívánt időszak kezdő- és záró időpontját, időintervallumot
tekintve maximum 1 év adható meg. Jövőbeni dátum is megadható, mellyel az értéknapon teljesülő
tételek is lekérdezhetők.

Nyomógombok
Tovább: rendszerben tárolt megbízások megjelenítése.
Mégsem: „Alap képernyőhöz’ tér vissza.

Eredmény képernyő
A megjelenített táblázat adatai:
Értékpapír neve: adott megbízásban szereplő értékpapír megnevezése
Megbízás értéknap: a megbízás értékpapír rendszerben történő befogadásának értéknapja
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Értékpapír mennyiség: adott megbízásban szereplő értékpapír mennyisége, a nyilvántartás típusától
függően névértékben (Ft) vagy darabban (db)
Visszavonható: az oszlop tartalma megmutatja, hogy az adott megbízás visszavonható-e
Tranzakció megnevezése: az adott megbízás leírását tartalmazza
Részletek (nyomógomb): a fenti információkon túlmenően az alábbiak érhetőek még el a
táblázatból kiválasztott megbízásról:
Értékpapír neve
Tranzakció megnevezése
Tranzakció azonosítója: a papír alapú kivonaton is megjelenített tételazonosító (pl.

ADV/000000)

Tranzakció állapota:
teljesült: az Ön által adott megbízás teljes egészében teljesült
lezárt: megbízása : megbízása teljesen lezárt
visszavont: megbízása visszavonásra került
stornózott: megbízását valamilyen technikai hiba miatt törölték
Megbízás érvényessége: az az időintervallum, melyen belül a megbízás teljesítésre kerülhet (a
megbízás megadásától számított max. 30 nap)
Értékpapír mennyiség: a megbízásban szereplő mennyiség
Teljesült mennyiség: a megadott időpontig teljesítésre került mennyiség
Ár/Árfolyam: a megbízáshoz tartozó ár/árfolyam
Árfolyamérték bruttó: az értékpapír mennyiség valamint az ár/árfolyam szorzata
Számított jutalék: a tranzakció díja
Kamatadó: levont kamatadó mértéke
EHO: levont EHO mértéke
Árfolyamérték nettó: a bruttó árfolyamérték számított jutalékkal és kamatadóval

csökkentett értéke

Megbízás értéknap:
Pénz elszámolás napja: a tranzakció terhelésének, illetve jóváírásának értéknapja
Értékpapír elszámolás napja: az értékpapír jóváírásának, illetve terhelésének értéknapja (az az
időpont, amikor az értékpapír a vevő tulajdonába kerül, illetve eladás esetén kikerül)

Nyomógombok
Nyomtat: a képernyő adatait pdf formátumban kinyomtathatja és/vagy elmentheti.
Részletek: a kiválasztott megbízás részletes adatait tekintheti meg.
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Vissza: „Lekérdező képernyőre” jut vissza.
Bezár: „Alap képernyőhöz’ tér vissza.

Kivonat
Funkció célja: értékpapír kivonatok megjelenítése, amelyek tartalmilag a hivatalosan, postai úton is
kiküldésre kerülő kivonatokkal egyeznek meg (a befektetési pénzszámla kivonatok a normál
számlakivonat funkcióban érhetőek el).
Kivonat lekérdezés folyamata: Az „Eredmény képernyőn” táblázatos formában megjelenítésre
kerülnek a rendszerben tárolt kivonatok dátum és sorszám feltüntetésével, hat hónapra
visszamenőleg. Lekérdezni kívánt kivonat kiválasztását követően az „Eredmény képernyőn” a
részletes kivonat adat kerül megjelenítésre, amelyet kinyomtathat és/vagy elmenthet.

Eredmény képernyő
Adott hónapban/negyedévben az értékpapír kivonatok megjelenítése értéknap, mennyiség, árfolyam,
névérték, futó egyenleg és a tranzakció adatainak feltüntetésével, illetve adott hónapban a befektetési
pénzszámlán történt terhelések és jóváírások megjelenítése a nyitó- és záró egyenleg, értéknap és a
tranzakció adatainak feltüntetésével.

Nyomógombok
Tovább: rendszerben tárolt kivonatok megjelenítése.
Megtekint: kiválasztott kivonat részleteinek megjelenítése.
Nyomtat: megjelenített kivonatokat pdf formátumban kinyomtathatja és/vagy elmentheti.
Vissza: “Lekérdező képernyőhöz” tér vissza.
Mégsem: „Alap képernyőhöz” tér vissza.

Befektetési jegy vétel
Funkció célja: a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok bizonyos körének
befektetési jegyeinek megvásárlása.
Teljesítés feltételei:
• a vételi megbízás összegének megfelelő fedezettel kell rendelkeznie (az értékpapír ügyletekre
beállított ügyfél-, bank- vagy folyószámlán),
• amennyiben a vételi megbízás adatai bevitelre kerültek, de 15 percen belül nem továbbította, úgy
az ügyletben szereplő vételi árfolyamra és az ügyletben szereplő tranzakciós dátumra a CIB Bank
nem vállal garanciát, ezt a rendszer időlimit túllépés üzenettel jelzi Önnek,
• adott vételi megbízásra a Bank részteljesítést nem fogad el.
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Teljesítés időpontja: megtekinthető a CIB honlapon a „Címlap/Hasznos/Banki órarend” menüpont
alatt. Azon befektetési jegyek esetén (pl. CIB Pénzpiaci Alap), melyek rendelkeznek az adott
forgalmazási napra érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértékkel, és a vételi megbízás forgalmazási
időben érkezik, a tranzakció eredményeként azonnal teljesítésre kerül.
Amennyiben forgalmazási időn túl adja meg vételi megbízását, akkor a következő forgalmazási nap
egy jegyre jutó nettó eszközértékén, következő értéknappal kerül teljesítésre az ügylet és ettől a
naptól láthatóak a vásárolt befektetési jegyek a portfolió kimutatásban. Azoknál a befektetési
alapoknál (pl. CIB Nyersanyag Alapok Alapja), melyek forgalmazása T+2-es rendszerben történik, a
fentiek az irányadóak 2 nap késéssel.
Funkció bemutatása: a „Beviteli képernyőn” rögzített megbízás adatai az „Összesítő képernyőn”
jelennek meg, ahol ellenőrizheti vételi megbízását. A megbízás befogadásáról/teljesítéséről
megerősítést követően a “Visszaigazoló képernyőn” tájékozódhat. Lehetősége van csak rögzíteni,
illetve hitelesíteni (aláírni) a megbízást, amely az „Aláírómappában” ellenőrizhető.

Beviteli képernyő
Értékpapír neve: válassza ki a vásárolni kívánt befektetési jegy típusát.
Terhelendő összeg: írja be a vásárolni kívánt befektetési jegyek értékét (= tranzakcióérték).
Számlatípus: automatikusan megjelenik az értékpapírszámla, amelyre a befektetési jegy kerülni fog.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték: a linkre kattintással a CIB befektetési alapok aktuális
egy jegyre jutó nettó eszközértékeit tartalmazó oldal érhető el.
Aláír, Könyvel (választható, alapértelmezésben bejelölt): hitelesítésre (aláír), illetve
befogadásra/teljesítésre (könyvel) is bankba küldheti megbízását. Amennyiben egyiket sem jelöli meg,
megbízása rögzítésre kerül az „Aláírómappában”.

Nyomógombok
Tovább: „Összesítő képernyőre” lép tovább.
Mégsem: megerősítő kérdés, „Elveszti változtatásait! Ezt szeretné?” jelenik meg.
Igen: rögzített tétel törlése, „Alap képernyő” megjelenítése.
Nem: „Beviteli képernyőn” marad.

Összesítő képernyő
A megadott vételi megbízás adatait ismétli meg a „Beviteli képernyő” sorrendjében.

Nyomógombok
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Bankba küld: Aláír/Könyvel bejelöléstől függően vagy rögzítésre, hitelesítésre (aláírásra) vagy
befogadásra/teljesítésre kerül a megbízás. Aláírás, illetve könyvelés esetén aláírási kód megadása
szükséges.
Vissza: visszatérhet a „Beviteli képernyőre”, ahol módosíthatja a megbízás adatait.
Mégsem: „Elveszti változtatásait! Ezt szeretné?” kérdés jelenik meg.
Igen: rögzített tétel törlése, „Alap képernyő” megjelenítése.
Nem: „Beviteli képernyőn” marad

Visszaigazoló képernyő
Tájékoztatást kap a megbízás rögzítéséről/hitelesítéséről/befogadásáról, illetve teljesítésről.
Befogadás/teljesítés esetén feltüntetésre kerül a teljesítés értéknapja. A „Mennyiségnél”, amennyiben
rendelkezésre áll a megvásárolni kívánt befektetési jegy adott napi forgalmazási árfolyama, akkor a
vásárolt befektetési jegyek mennyisége is szerepel, míg ennek hiányában, ebben a mezőben „nem
ismert” szerepel. Ez az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékre is vonatkozik.
A könyvelésre küldött megbízás részletes visszaigazolása automatikusan a „Postaládába” érkezik,
amelyet a felső menüsorban lévő Postaláda ikonra kattintva bármikor megtekinthet.

Nyomógombok
OK: „Alap képernyőhöz” tér vissza.
Javít: hibajelzés esetén visszatérhet az előző képernyőre, ahonnan visszalépve a „Beviteli
képernyőre” a módosítást végezze el és ismételten küldje megbízását a Bankba.
„Mégsem” gombra kattintva a “Lezárja a hibás tranzakciót?” kérdés jelenik meg. Igen esetén a
tranzakció csak információ lekérési jelleggel, Nem esetén további feldolgozásra kerül az
„Alárómappába”.
Nyomtat: sikeres befogadás/teljesítés (könyvelés) esetén a visszaigazolást pdf formátumban
kinyomtathatja és/vagy elmentheti.

Befektetési jegy eladás
Funkció célja: a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok bizonyos körének befektetési
jegyeinek eladása.
Teljesítés feltételei:
• a terhelendő értékpapírszámlán rendelkeznie kell az eladási megbízásnak megfelelő mennyiségű
eladható befektetési jeggyel,
• amennyiben az eladási megbízás adatai bevitelre kerültek, de 15 percen belül nem továbbította,
úgy az ügyletben szereplő eladási árfolyamra és az ügyletben szereplő tranzakciós dátumra a CIB
Bank nem vállal garanciát, ezt a rendszer időlimit túllépés üzenettel jelzi Önnek.
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Teljesítés időpontja: megtekinthető a CIB honlapon a „Címlap/Hasznos/Banki órarend” menüpont
alatt. Azon befektetési jegyek esetén (pl. CIB Pénzpiaci Alap) melyek rendelkeznek az adott
forgalmazási napra érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértékkel és az eladási megbízás
forgalmazási időben érkezik, a tranzakció eredményeként azonnal teljesítésre kerül.
Amennyiben forgalmazási időn túl adja meg eladási megbízását, akkor a következő forgalmazási nap
egy jegyre jutó nettó eszközértékén, következő értéknappal kerül teljesítésre az ügylet és ettől a
naptól kerülnek ki az eladott befektetési jegyek a portfoliójából. Azoknál a befektetési alapoknál (pl.
CIB Nyersanyag Alapok Alapja), melyek forgalmazása T+2-es rendszerben történik a fentiek az
irányadóak 2 nap késéssel.
Funkció bemutatása: a „Beviteli képernyőn” rögzített megbízás adatai az „Összesítő képernyőn”
jelennek meg, ahol ellenőrizheti eladási megbízását. A megbízás befogadásáról/teljesítéséről
megerősítést követően a “Visszaigazoló képernyőn” tájékozódhat. Lehetősége van csak rögzíteni,
illetve hitelesíteni (aláírni) a megbízást, amely az „Aláírómappában” ellenőrizhető.

Beviteli képernyő
Értékpapír neve: válassza ki az eladni kívánt befektetési jegy típusát.
Rendelkezésre álló mennyiség (db): adott befektetési jegyből az értékpapírszámlán lévő
mennyiség.
Eladni kívánt mennyiség (db): írja be az eladni kívánt befektetési jegyek mennyiségét.
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték: a linkre kattintással a CIB befektetési alapok aktuális
egy jegyre jutó nettó eszközértékeit tartalmazó oldal érhető el.
Aláír, Könyvel (választható, alapértelmezésben bejelölt): hitelesítésre (aláír), illetve befogadásra
/teljesítésre (könyvel) is bankba küldheti megbízását. Amennyiben egyiket sem jelöli meg, megbízása
rögzítésre kerül az „Aláírómappában”.

Nyomógombok
Tovább: „Összesítő képernyőre” lép tovább.
Mégsem: megerősítő kérdés, „Elveszti változtatásait! Ezt szeretné?” jelenik meg.
Igen: rögzített tétel törlése, „Alap képernyő” megjelenítése.
Nem: „Beviteli képernyőn” marad.

Összesítő képernyő
A megadott eladási megbízás adatait ismétli meg a „Beviteli képernyő” sorrendjében.

Nyomógombok
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Bankba küld: Aláír/könyvel bejelöléstől függően vagy rögzítésre, hitelesítésre (aláírásra) vagy
befogadásra/teljesítésre kerül a megbízás. Aláírás, illetve könyvelés esetén aláírási kód megadása
szükséges.
Vissza: visszatérhet a „Beviteli képernyőre”, ahol módosíthatja a megbízás adatait.
Mégsem: „Elveszti változtatásait! Ezt szeretné?” kérdés jelenik meg.
Igen: rögzített tétel törlése, „Alap képernyő” megjelenítése.
Nem: „Beviteli képernyőn” marad

Visszaigazoló képernyő
Tájékoztatást kap a megbízás rögzítéséről/hitelesítéséről/befogadásáról, illetve teljesítésről.
Befogadás/teljesítés esetén feltüntetésre kerül a teljesítés értéknapja. Az „Árfolyamértéknél”,
amennyiben rendelkezésre áll az eladni kívánt befektetési jegy adott napi forgalmazási árfolyama,
akkor az eladott befektetési jegyek nettó árfolyamértéke is szerepel, míg ennek hiányában ebben a
mezőben „nem ismert” szerepel. Ez az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékre is vonatkozik.
A könyvelésre küldött megbízás részletes visszaigazolása automatikusan a „Postaládába” érkezik,
amelyet a felső menüsorban lévő Postaláda ikonra kattintva bármikor megtekinthet.

Nyomógombok
OK: „Alap képernyőhöz” tér vissza.
Javít: hibajelzés esetén visszatérhet az előző képernyőre, ahonnan visszalépve a „Beviteli
képernyőre” a módosítást végezze el, és ismételten küldje megbízását a Bankba.
„Mégsem” gombra kattintva a “Lezárja a hibás tranzakciót?” kérdés jelenik meg. Igen esetén a
tranzakció csak információ lekérési jelleggel, Nem esetén további feldolgozásra kerül az
„Aláírómappába”.
Nyomtat: sikeres befogadás/teljesítés (könyvelés) esetén a visszaigazolást pdf formátumban
kinyomtathatja és/vagy elmentheti.

Állampapír vétel
Funkció célja: a CIB Bank által forgalmazott, publikus árfolyammal rendelkező állampapírok
vásárlása.
Teljesítés feltételei:
• a vételi megbízás összegének megfelelő fedezettel kell rendelkeznie az értékpapír ügyletekre
beállított ügyfél-, bank- vagy folyószámlán,
• az adott értékpapírból rendelkezésre áll a kért mennyiség (A forgalmazott állampapírok
mindegyikére egy meghatározott mennyiségig vállal eladási kötelezettséget a CIB Bank. Amennyiben
egy adott ügyletnél a vásárolni kívánt mennyiség már nem áll rendelkezésre, akkor ezt a rendszer jelzi
Önnek.),
• amennyiben a vételi megbízás adatai bevitelre kerültek, de 15 percen belül nem továbbította, úgy
az ügyletben szereplő vételi árfolyamra és az ügyletben szereplő tranzakciós dátumra a CIB Bank
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nem vállal garanciát, ezt a rendszer időlimit túllépés üzenettel jelzi Önnek,
• adott vételi megbízásra részteljesítést nem fogadunk be.
Teljesítés időpontja: megtekinthető a CIB honlapon a „Címlap/Hasznos/Banki órarend” menüpont
alatt. Amennyiben a vételi megbízás a forgalmazási időben érkezik, a tranzakció eredményeként
vásárolt állampapírok azonnal jóváírásra kerülnek.
Amennyiben forgalmazási időn túl adja meg vételi megbízását, akkor az ügylet a következő
forgalmazási nap forgalmazási árfolyamán, következő értéknappal kerül teljesítésre és ettől a naptól
láthatóak a vásárolt állampapírok a portfolió kimutatásban.
Funkció bemutatása: a „Beviteli képernyőn” rögzített megbízás adatai az „Összesítő képernyőn”
jelennek meg, ahol ellenőrizheti vételi megbízását. A megbízás teljesítéséről megerősítést követően a
“Visszaigazoló képernyőn” tájékozódhat. Lehetősége van csak rögzíteni, illetve hitelesíteni (aláírni) a
megbízást, amely az „Aláírómappában” ellenőrizhető.

Beviteli képernyő
Értékpapír neve: válassza ki a vásárolni kívánt állampapír típusát.
Bruttó árfolyam: az adott állampapírnak a CIB Banknál jegyzett publikus eladási árfolyama.
Hozam: P/A formátum, éves szintű hozamot jelent.
Névérték: db * alapcímlet (10 000 Ft), adja meg a vásárolni kívánt állampapírok darabszámát.
Terhelendő összeg: a bruttó árfolyam és a vásárolni kívánt mennyiség szorzata, automatikusan
kiíródik.
Aláír, Könyvel (választható, alapértelmezésben bejelölt): hitelesítésre (aláír), illetve teljesítésre
(könyvel) is bankba küldheti megbízását. Amennyiben egyiket sem jelöli meg, megbízása rögzítésre
kerül az „Aláírómappában”.

Nyomógombok
Tovább: „Összesítő képernyőre” lép tovább.
Mégsem: megerősítő kérdés, „Elveszti változtatásait! Ezt szeretné?” jelenik meg.
Igen: rögzített tétel törlése, „Alap képernyő” megjelenítése.
Nem: „Beviteli képernyőn” marad

Összesítő képernyő
A megadott vételi megbízás adatait ismétli meg a „Beviteli képernyő” sorrendjében.
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Nyomógombok
Bankba küld: Aláír/Könyvel bejelöléstől függően vagy rögzítésre, hitelesítésre (aláírásra) vagy
befogadásra/teljesítésre kerül a megbízás. Aláírás, illetve könyvelés esetén aláírási kód megadása
szükséges.
Vissza: visszatérhet a „Beviteli képernyőre”, ahol módosíthatja a megbízás adatait.
Mégsem: „Elveszti változtatásait! Ezt szeretné?” kérdés jelenik meg.
Igen: rögzített tétel törlése, „Alap képernyő” megjelenítése.
Nem: „Beviteli képernyőn” marad.

Visszaigazoló képernyő
Részletes visszaigazolás jelenik meg a megbízás teljesítéséről, feltüntetve a teljesítés értéknapját.
Tájékoztatást kap a megbízás rögzítéséről/hitelesítéséről/teljesítéséről, teljesítés esetén feltüntetve a
teljesítés értéknapját.
A könyvelésre küldött megbízás részletes visszaigazolása automatikusan a „Postaládába” érkezik,
amelyet a felső menüsorban lévő Postaláda ikonra kattintva bármikor megtekinthet.

Nyomógombok
OK: „Alap képernyőhöz” tér vissza.
Javít: hibajelzés esetén visszatérhet az előző képernyőre, ahonnan visszalépve a „Beviteli
képernyőre” a módosítást végezze el, és ismételten küldje megbízását a Bankba.
„Mégsem” gombra kattintva a “Lezárja a hibás tranzakciót?” kérdés jelenik meg. Igen esetén a
tranzakció csak információ lekérési jelleggel, Nem esetén további feldolgozásra kerül az
„Aláírómappába”.
Nyomtat: sikeres teljesítés (könyvelés) esetén a visszaigazolást pdf formátumban kinyomtathatja
és/vagy elmentheti.

Állampapír eladás
Funkció célja: a CIB Bank által forgalmazott publikus árfolyammal rendelkező állampapírok eladása.
Teljesítés feltételei:
• a terhelendő értékpapírszámlán rendelkeznie kell az eladási megbízásnak megfelelő mennyiségű
állampapírral,
• az adott értékpapírnál megadott limitet meg nem haladó eladandó mennyiség (A forgalmazott
állampapírok mindegyikére egy meghatározott mennyiségig vállal vételi kötelezettséget a CIB Bank.
Amennyiben egy adott ügyletnél az eladni kívánt mennyiség már meghaladja ezt, akkor ezt a rendszer
jelzi Önnek.),
• amennyiben az eladási megbízás adatai bevitelre kerültek, de 15 percen belül nem továbbította,
úgy az ügyletben szereplő eladási árfolyamra és az ügyletben szereplő tranzakciós dátumra a CIB
Bank nem vállal garanciát, ezt a rendszer időlimit túllépés üzenettel jelzi Önnek.
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Teljesítés időpontja: megtekinthető a Címlap/Hasznos/Banki órarend” menüpont alatt. Amennyiben
az eladási megbízás forgalmazási időben érkezik, a tranzakció ellenértéke azonnal jóváírásra kerül.
Amennyiben forgalmazási időn túl adja meg eladási megbízását, akkor az ügylet a következő
forgalmazási nap forgalmazási árfolyamán, következő értéknappal kerül teljesítésre, és ettől a naptól
kerülnek ki az eladott állampapírok a portfoliójából.
Funkció bemutatása: a „Beviteli képernyőn” rögzített megbízás adatai az „Összesítő képernyőn”
jelennek meg, ahol ellenőrizheti eladási megbízását. A megbízás teljesítéséről megerősítést követően
a “Visszaigazoló képernyőn” tájékozódhat. Lehetősége van csak rögzíteni, illetve hitelesíteni (aláírni) a
megbízást, amely az „Aláírómappában” ellenőrizhető.

Beviteli képernyő
Értékpapír neve: válassza ki az eladni kívánt állampapír típusát.
Bruttó árfolyam: az állampapírnak a CIB Banknál jegyzett publikus vételi árfolyama.
Hozam: P/A formátum, éves szintű hozamot jelent.
Rendelkezésre álló mennyiség: az adott állampapírból a tulajdonában lévő eladható mennyiség.
Névérték: db * alapcímlet (10 000 Ft), adja meg az eladni kívánt állampapírok darabszámát.
Jóváírandó összeg: a bruttó árfolyam és az eladni kívánt mennyiség szorzata, automatikusan
kiíródik.
Aláír, Könyvel (választható, alapértelmezésben bejelölt): hitelesítésre (aláír), illetve teljesítésre
(könyvel) is bankba küldheti megbízását. Amennyiben egyiket sem jelöli meg, megbízása rögzítésre
kerül az „Aláírómappában”.

Nyomógombok
Tovább: „Összesítő képernyőre” lép tovább.
Mégsem: megerősítő kérdés, „Elveszti változtatásait! Ezt szeretné?” jelenik meg.
Igen: rögzített tétel törlése, „Alap képernyő” megjelenítése.
Nem: „Beviteli képernyőn” marad.

Összesítő képernyő
A megadott eladási megbízás adatait ismétli meg a „Beviteli képernyő” sorrendjében.

Nyomógombok
Bankba küld: Aláír/könyvel bejelöléstől függően vagy rögzítésre, hitelesítésre (aláírásra) vagy
teljesítésre kerül a megbízás. Aláírás, illetve könyvelés esetén aláírási kód megadása szükséges.
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Vissza: visszatérhet a „Beviteli képernyőre”, ahol módosíthatja a megbízás adatait.
Mégsem: „Elveszti változtatásait! Ezt szeretné?” kérdés jelenik meg.
Igen: rögzített tétel törlése, „Alap képernyő” megjelenítése.
Nem: „Beviteli képernyőn” marad

Visszaigazoló képernyő
Tájékoztatást kap a megbízás rögzítéséről/hitelesítéséről/teljesítéséről, teljesítés esetén feltüntetve a
teljesítés értéknapját.
A könyvelésre küldött megbízás részletes visszaigazolása automatikusan a „Postaládába” érkezik,
amelyet a felső menüsorban lévő Postaláda ikonra kattintva bármikor megtekinthet.

Nyomógombok
OK: „Alap képernyőhöz” tér vissza
Javít: hibajelzés esetén visszatérhet az előző képernyőre, ahonnan visszalépve a „Beviteli
képernyőre” a módosítást végezze el és ismételten küldje megbízását a Bankba.
„Mégsem” gombra kattintva a “Lezárja a hibás tranzakciót?” kérdés jelenik meg. Igen esetén a
tranzakció csak információ lekérési jelleggel, Nem esetén további feldolgozásra kerül az
„Aláírómappába”
Nyomtat: sikeres teljesítés (könyvelés) esetén a visszaigazolást pdf formátumban kinyomtathatja
és/vagy elmentheti.

Vállalati kötvény vétel
Funkció célja: a CIB Bank által forgalmazott vállalati kötvény vásárlása
Teljesítés feltételei:
• befektetési számlaszerződéssel (értékpapírszámlával) kell rendelkeznie,
• a vételi megbízás összegének megfelelő fedezettel kell rendelkeznie
számlaszerződésben meghatározott számlán (ügyfélszámlán és/vagy bankszámlán).

a

befektetési

Teljesítés időpontja: megtekinthető a honlapon a „Címlap/Hasznos/Banki órarend” menüpont alatt.
Amennyiben a vételi megbízás forgalmazási időben érkezik, a tranzakció eredményeként vásárolt
kötvények azonnal jóváírásra kerülnek.
Amennyiben forgalmazási időn túl adja meg vételi megbízását, az ügylet a következő forgalmazási
nap forgalmazási árfolyamán, következő forgalmazási nappal kerül teljesítésre és ettől a naptól
(feldolgozást követően, kb. reggel 9 óra) láthatóak a vásárolt kötvények a portfolió kimutatásban.
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Abban az esetben, ha a beérkezés dátuma és a teljesítés (elszámolás) napja eltér egymástól, úgy az
adott tranzakció eredménye a Portfolió kimutatásban a teljesítés napján, az Értékpapír
számlatörténetben és a Megbízások lekérdezésében azonnal megtekinthető.
Funkció bemutatása: a „Beviteli képernyőn” rögzített megbízás adatai az „Összesítő képernyőn”
jelennek meg, ahol ellenőrizheti vételi megbízását. A megbízás teljesítéséről megerősítést követően a
“Visszaigazoló képernyőn” tájékozódhat. Lehetősége van csak rögzíteni, illetve hitelesíteni (aláírni) a
megbízást, amely az „Aláírómappában” ellenőrizhető.

Beviteli képernyő
Értékpapír neve: válassza ki a vásárolni kívánt vállalati kötvény típusát
Bruttó árfolyam: az adott vállalati kötvény CIB Banknál jegyzett, publikus eladási árfolyama
Hozam: P/A formátum, éves szintű hozamot jelent
Névérték: db * alapcímlet (10 000 Ft)
Terhelendő összeg: a bruttó árfolyam és a vásárolni kívánt mennyiség szorzata, automatikusan
kiíródik
Aláír, Könyvel (választható, alapértelmezésben bejelölt): hitelesítésre (aláír), illetve teljesítésre
(könyvel) is bankba küldheti megbízását. Amennyiben egyiket sem jelöli meg, megbízása rögzítésre
kerül az „Aláírómappában”.

Nyomógombok
Tovább: „Összesítő képernyőre” lép tovább
Mégsem: megerősítő kérdés, „Elveszti változtatásait! Ezt szeretné?” jelenik meg.
Igen: rögzített tétel törlése, „Alap képernyő” megjelenítése.
Nem: „Beviteli képernyőn” marad.

Összesítő képernyő
A megadott vételi megbízás adatait ismétli meg a „Beviteli képernyő” sorrendjében.

Nyomógombok
Bankba küld: Aláír/Könyvel bejelöléstől függően vagy rögzítésre, hitelesítésre (aláírásra) vagy
teljesítésre kerül a megbízás. Aláírás, illetve könyvelés esetén aláírási kód megadása szükséges.
Vissza: visszatérhet a „Beviteli képernyőre”, ahol módosíthatja a tranzakció adatait.
Mégsem: „Elveszti változtatásait! Ezt szeretné?” kérdés jelenik meg.
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Igen: rögzített tétel törlése, „Alap képernyő” megjelenítése.
Nem: „Beviteli képernyőn” marad.

Visszaigazoló képernyő
Tájékoztatást kap a megbízás rögzítéséről/hitelesítéséről/teljesítéséről, teljesítés esetén feltüntetve a
a teljesítés értéknapját. Azon tranzakcióknál melyek azonnal végrehajtóak a tranzakció eredménye, a
portfolió kimutatásban is azonnal ellenőrizhető. Abban az esetben, ha a beérkezés dátuma és
teljesítés (elszámolás) napja eltér egymástól, úgy az adott tranzakció eredménye csak a teljesítés
értéknapján tekinthető meg.
A könyvelésre küldött megbízás részletes visszaigazolása automatikusan a „Postaládába” érkezik,
amelyet a felső menüsorban lévő Postaláda ikonra kattintva bármikor megtekinthet.

Nyomógombok
OK: „Alap képernyőhöz” tér vissza
Javít: hibajelzés esetén visszatérhet az előző képernyőre, ahonnan visszalépve a „Beviteli
képernyőre” a módosítást végezze el és ismételten küldje megbízását a Bankba.
„Mégsem” gombra kattintva a “Lezárja a hibás tranzakciót?” kérdés jelenik meg. Igen esetén a
tranzakció csak információ lekérési jelleggel, Nem esetén további feldolgozásra kerül az
„Aláírómappába”.
Nyomtat: sikeres teljesítés (könyvelés) esetén a visszaigazolást pdf formátumban kinyomtathatja
és/vagy elmentheti.

Vállalati kötvény eladás
Funkció célja: a CIB Bank által forgalmazott vállalati kötvény eladása
Teljesítés feltételei:
• befektetési számlaszerződéssel (értékpapírszámlával) kell rendelkeznie
• a terhelendő értékpapírszámlán rendelkeznie kell az eladási megbízásnak megfelelő mennyiségű
kötvénnyel
Teljesítés időpontja: megtekinthető a honlapon az „Címlap/Hasznos/Banki órarend” menüpont alatt.
Amennyiben az eladási megbízás forgalmazási időben érkezik, a tranzakció ellenértéke azonnal
jóváírásra kerül.
Amennyiben forgalmazási időn túl adja meg eladási megbízását az ügylet a következő forgalmazási
nap forgalmazási árfolyamán, következő forgalmazási nappal kerül teljesítésre és ettől a naptól
(feldolgozást követően, kb. reggel 9 óra) kerülnek ki az eladott kötvények a portfoliójából.
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Abban az esetben, ha a beérkezés dátuma és a teljesítés (elszámolás) napja eltér egymástól, úgy az
adott tranzakció eredménye a Portfolió kimutatásban a teljesítés napján, az Értékpapír
számlatörténetben és a Megbízások lekérdezésében azonnal megtekinthető.
Funkció bemutatása: a „Beviteli képernyőn” rögzített megbízás adatai az „Összesítő képernyőn”
jelennek meg, ahol ellenőrizheti eladási megbízását. A megbízás teljesítéséről megerősítést követően
a “Visszaigazoló képernyőn” tájékozódhat. Lehetősége van csak rögzíteni, illetve hitelesíteni (aláírni) a
megbízást, amely az „Aláírómappában” ellenőrizhető.

Beviteli képernyő
Értékpapír neve: válassza ki az eladni kívánt vállalati kötvény típusát
Bruttó árfolyam: az adott vállalati kötvény CIB Banknál jegyzett, publikus vételi árfolyama
Hozam: P/A formátum, éves szintű hozamot jelent
Rendelkezésre álló mennyiség: az adott kötvényből a tulajdonában lévő, eladható mennyiség
Névérték: db * alapcímlet (10 000 Ft)
Jóváírandó összeg: a bruttó árfolyam és az eladni kívánt mennyiség (névérték) szorzata,
automatikusan kiíródik
Aláír, Könyvel (választható, alapértelmezésben bejelölt): hitelesítésre (aláír), illetve teljesítésre
(könyvel) is bankba küldheti megbízását. Amennyiben egyiket sem jelöli meg, megbízása rögzítésre
kerül az „Aláírómappában”.

Nyomógombok
Tovább: „Összesítő képernyőre” lép tovább
Mégsem: megerősítő kérdés, „Elveszti változtatásait! Ezt szeretné?” jelenik meg.
Igen: rögzített tétel törlése, „Alap képernyő” megjelenítése.
Nem: „Beviteli képernyőn” marad.

Összesítő képernyő
A megadott eladási megbízás adatait ismétli meg a „Beviteli képernyő” sorrendjében.

Nyomógombok
Bankba küld: Aláír/könyvel bejelöléstől függően vagy rögzítésre, hitelesítésre (aláírásra) vagy
teljesítésre kerül a megbízás. Aláírás, illetve könyvelés esetén aláírási kód megadása szükséges.
Vissza: visszatérhet a „Beviteli képernyőre”, ahol módosíthatja a tranzakció adatait.
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Mégsem: „Elveszti változtatásait! Ezt szeretné?” kérdés jelenik meg.
Igen: rögzített tétel törlése, „Alap képernyő” megjelenítése.
Nem: „Beviteli képernyőn” marad.

Visszaigazoló képernyő
Tájékoztatást kap a megbízás rögzítéséről/hitelesítéséről/teljesítéséről, teljesítés esetén feltüntetve a
teljesítés értéknapját. Azon tranzakcióknál, amelyek azonnal végrehajtódnak, a tranzakció eredménye
a portfolió kimutatásban is azonnal ellenőrizhető. Abban az esetben, ha a beérkezés dátuma és
teljesítés (elszámolás) napja eltér egymástól, úgy az adott tranzakció eredménye csak a teljesítés
értéknapján tekinthető meg.
A könyvelésre küldött megbízás részletes visszaigazolása automatikusan a Postaládába érkezik,
amelyet a felső menüsorban lévő Postaláda ikonra kattintva bármikor megtekinthet.

Nyomógombok
OK: „Alap képernyőhöz” tér vissza
Javít: hibajelzés esetén visszatérhet az előző képernyőre, ahonnan visszalépve a „Beviteli
képernyőre” a módosítást végezze el és ismételten küldje megbízását a Bankba.
„Mégsem” gombra kattintva a “Lezárja a hibás tranzakciót?” kérdés jelenik meg. Igen esetén a
tranzakció csak információ lekérési jelleggel, Nem esetén további feldolgozásra kerül az
„Aláírómappába”.
Nyomtat: sikeres teljesítés (könyvelés) esetén a visszaigazolást pdf formátumban kinyomtathatja
és/vagy elmentheti.

BIZTOSÍTÁS
Gépjármű biztosítás igénylése
Igénylés főbb lépései: A CIB Biztosítási Alkusz (www.cibalkusz.hu) honlapon található igénylőlapot
érheti el. Az Interneten keresztül elküldött kérelme a CIB Biztosítási Alkusz ügyfélszolgálatához
érkezik. A további teendőiről 1 napon belül a megadott e-mail címen kap értesítést. Amennyiben nem
kap értesítést 1 napon belül, vagy további kérdése merülne fel az igényléssel kapcsolatban, kérjük
Önt, hogy vegye fel a kapcsolatot CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkkal.

LIZING
Funkció célja: a CIB Lízing csoport bármely tagjával szemben fennálló ügylet szerződés- és
számlaadatainak bemutatása.
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Áttekintés folyamata: „Lízing áttekintő képernyőn” összefoglaló kimutatást kaphat a szerződés
adatairól. A „Törlesztések” nyomógombra kattintva a múltbeli és esedékes számlainformációk, a
„Részletezés” nyomógombra kattintva azok részletei érhetőek el.

Lízing áttekintő képernyő
Szerződésszám: válassza ki, hogy mely szerződés adatai kerüljenek megmutatásra.
Az alábbi adatok kerülnek megjelenítésre:
Ügylet típusa: pl. hitel, lízing, bérlet stb.
Szerződés státusza: pl. aktív, elbírálás alatt stb.
Devizaneme
Szerződés kezdete
Lejárati dátuma
Eredeti összeg
Tőkekintlévőség
Kötéskori árfolyam
Fizetési mód: pl. csekk, csoportos beszedés, készpénz stb.
Lízingtárgy megnevezése: pl. személygépjármű,
Lízingtárgy azonosítója

Nyomógombok
Törlesztések: A „Lízing áttekintő képernyőn” kiválasztott ügylethez tartozó számlainformációk
(törlesztési adatok) táblázatos formában jelennek meg.
Mégsem: „Alap képernyőhöz” tér vissza.

Törlesztés áttekintő képernyő
Az alábbi adatok kerülnek megjelenítésre:
Számlaszám/Összesítő számla: a fizetési értesítőn feltüntetett számla száma.
Fizetendő összeg: esedékes számla összege.
Fizetési határidő: az esedékes számla befizetésének határideje.
Törlesztés státusza: pl. késedelmes, rendezett stb.
Megjegyzés
- 523 -

Nyomógombok
Részletezés: A kiválasztott számlához tartozó törlesztési adatok részletei érhetőek el táblázatos
formában.
Vissza: „Lízing áttekintő képernyőhöz” tér vissza.

Törlesztés áttekintő képernyő
Az alábbi adatok kerülnek megjelenítésre:
Számlaszám/Összesítő számla: a fizetési értesítőn feltüntetett számla száma.
Fizetési határidő: esedékes számla befizetésének határideje.
Fizetendő összeg: esedékes számla összege.
Tőketörlesztés összege: esedékes tőke összege eredeti devizában * kiállításkori árfolyam
(számlázás napján az esedékességhez legközelebb eső ismert árfolyam).
Tőke árfolyamkülönbözete: tőketörlesztés összege eredeti devizában * (szerződés-kötéskori –
kiállításkori árfolyam). A mezőnek csak deviza alapú lízingügylet esetén van értéke.
Tőke árfolyamkülönbözet korrekciója: tőketörlesztés összege eredeti devizában * (teljesítéskorikiállításkori árfolyam). Az előző számlán a tőke árfolyamkülönbözetének megállapításakor még nem
ismert a teljesítés dátumkori árfolyam, ezért a tényleges árfolyamkülönbözet mindig a következő
számlán kerül korrigálásra. A mezőnek csak devizaügyletek esetén van értéke.
Hivatkozott számla: Előző időszaki számla, amire a korrekcióban hivatkozunk.
Kamattörlesztés: esedékes kamat összege eredeti devizában * kiállításkori árfolyam (számlázás
napján az esedékességhez legközelebb eső ismert árfolyam).
Kamat árfolyam-különbözet korrekciója: kamattörlesztés összege eredeti devizában *
(teljesítéskori-kiállításkori árfolyam) Az előző számlán a kamat árfolyam-különbözetének
megállapításakor még nem ismert a teljesítés napján érvényes árfolyam, ezért a tényleges árfolyamkülönbözet mindig a következő számlán kerül korrigálásra. A mezőnek csak devizaügyletek esetén
van értéke.
Hivatkozott számla: Előző időszaki számla, amire a korrekcióban hivatkozunk.

Nyomógombok
Vissza: „Törlesztés áttekintő” képernyőhöz tér vissza.

EXTRA
CIB Mobilbank
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Funkció leírása: számlamozgásokra, illetve bankkártyás tranzakciókra vonatkozóan sms értesítés
kérhető, illetve meglévő mobilbanki szolgáltatás módosítható, törölhető. A Számlafigyelő, illetve a
Kártyafigyelő rendszer a számlákat, és a kártyákat illetően a biztonságot garantálja.
A Számlafigyelő és a kártyafigyelő rendszer beállításai azonnal érvénybe lépnek.
Igénylés lépései: A „Új beállítás”, „Módosítás”, „Törlés” képernyőn felvitt adatok az Áttekintő
képernyőről” bankba küldhetők, a bankba érkezését a “Visszaigazoló képernyő” megtekintésével
ellenőrizheti. Lehetősége van csak rögzíteni, illetve hitelesíteni (aláírni) a szerződéseket, ebben az
esetben a megbízás az „Aláírómappában” ellenőrizhető.
Áttekintő képernyő
Az Áttekintő képernyőn szerepelnek a meglévő mobilbanki szerződések telefonszámonként. Az
áttekintő képernyőről új megbízás igénylése, meglévő szolgáltatás módosítása, és törlése indítható el,
valamint megtekinthetők telefonszámonként a szerződések részletei.
„CIB Mobilbank Szolgáltatás beállításai” táblázat adatai:
•
Telefonszám
•
Számlafigyelő rendszer: van/nincs
•
Kártyafigyelő rendszer: van/nincs
•
Szerződés állapota:
„új igénylés”: ha új szerződés kerül majd beállításra
•
„érvényben lévő”: korábban beállított, meglévő, érvényes szolgáltatás
„módosítás alatt”: ha a meglévő szolgáltatás módosításra fog kerülni
•

„törlés alatt”: ha a meglévő szolgáltatás törlésre fog kerülni.

Nyomógombok
Részletek: kiválasztott telefonszámhoz tartozó számla- és/vagy kártyafigyelő rendszer beállításai
kérdezhetők le.
Új beállítás: Új mobilbanki szerződés rögzíthető a „Beviteli képernyőn.”.
Módosít: a kiválasztott telefonszámhoz tartozó beállítások módosíthatók.
Töröl: kiválasztott telefonszámhoz tartozó beállítások törölhetők.
Bankba küld: új igénylés, módosítás alatt, és törlés alatt állapotban lévő telefonszámok bankba
küldhetők. Aláír/könyvel bejelöléstől függően vagy rögzítésre, hitelesítésre (aláírásra) vagy teljesítésre
kerül a megbízás. Aláírás, illetve könyvelés esetén aláírási kód megadása szükséges.
Mégsem: „Elveszti változtatásait! Ezt szeretné?” kérdés jelenik meg.
Igen: Rögzíti a tranzakciókat? kérdés jelenik meg.
Igen: a megbízás „rögzített” státuszba az ”Aláírómappába” kerül
Nem: változások elvesznek, Internet Banki alapképernyőre tér vissza
Nem: „Áttekintő képernyőn” marad.
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Aláír, Könyvel: választható, amennyiben az áttekintő táblázatban szerepel új, módosított, vagy törölt
telefonszám, alapértelmezésben bejelölt.
Hitelesítésre (csak aláír), illetve teljesítésre (könyvel) is bankba küldheti megbízását. Amennyiben
csak aláír, vagy az egyiket sem jelöli meg, megbízása rögzítésre kerül az „Aláírómappában”.
Kondíciók, és díjak; Szerződési feltételek link: a linkre kattintva a cib honlapjára jut, ahol megtekintheti
a Mobilbank szolgáltatás kondícióit, és a Szerződési feltételeket.

Új beállítás képernyő
Költségviselő számla: válassza ki, hogy a mobilbank szolgáltatás díja melyik számláján terhelődjön.
Üzenetküldés nyelve: kiválaszthatja, hogy magyar, vagy angol nyelvű sms értesítést kér.
Telefonszám: írja be azt a mobiltelefonszámot, amelyre az üzenetküldés történjen.
Számlafigyelő rendszer
Számlaszám: válassza ki a számlaszámot, melynek pénzmozgásairól az üzenetet kéri.
Terhelésről: terhelésekről kérhet üzenetet, amelyhez megadhat minimum értékhatárt. Az értékhatár a
számla devizanemében értendő.
Jóváírásról: jóváírásokról kérhet üzenetet, amelyhez megadhat minimum értékhatárt. Az értékhatár a
számla devizanemében értendő.
A bank a lakossági Kondíciós Listában és a társas vállalkozások részére közzétett Mobilbank
Általános Szerződési feltételekben szereplő értékhatár alatti jóváírásokról és terhelésekről, valamint a
szolgáltatás jutalékának terheléséről/jóváírásáról értesítést nem küld.
Minimum értékhatár: a megadott értékhatár feletti pénzmozgásokról kap üzenetet. Az értékhatár a
számla devizanemében értendő.
Egyenlegközlés: amennyiben a pénzmozgásokat követő, aktuális egyenlegéről is kér üzenetet, jelölje
be a menüpontot.
Kártyafigyelő rendszer
Beállítás: kiválaszthatja, hogy melyik bankkártyának a tranzakcióiról kér értesítést.
Minimum értékhatár: a megadott értékhatár feletti pénzmozgásokról kap üzenetet. A megadott
értékhatár a kártya devizanemében értendő.

Nyomógombok
Beállít: visszatér az „Áttekintő képernyőre”, melyen szerepel az új telefonszám „új igénylés”
státusszal.
Vissza: visszatér az „Áttekintő képernyőre”, a „Beviteli képernyőn” rögzített beállítások elvesznek.
Módosítás képernyő
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A meglévő telefonszám, és a hozzá tartozó beállítások módosíthatók.

Nyomógombok
Módosít: visszatér az „Áttekintő képernyőre”, melyen a telefonszám „módosítás alatt” státusszal
szerepel.
Telefonszám módosítás esetén a módosított, régi telefonszám az „Áttekintő képernyőn” „törlés alatt”
az új telefonszám „új igénylés” állapottal szerepel.
Vissza: visszatér az „Áttekintő képernyőre”, a „Módosítás képernyőn” rögzített beállítások elvesznek.

Visszaigazoló képernyő
A telefonszámhoz tartozó beállítások törölhetők. A „Törlés képernyőn” a szerződés adatai már nem
módosíthatók.

Nyomógombok
Töröl: visszatér az „Áttekintő képernyőre”, melyen a telefonszám „törlés alatt” állapottal szerepel.
Vissza: visszatér az „Áttekintő képernyőre” a telefonszám „érvényben lévő” státusszal szerepel.

Visszaigazoló képernyő
A
megbízást
követően
egyszerűsített
visszaigazolás
jelenik
meg
a
rögzítésről/hitelesítésről/teljesítésről vagy elutasításról. A teljesítésre (könyvelésre) került megbízás
részletes visszaigazolása automatikusan a „Postaládába” érkezik, amelyet a felső menüsorban lévő
Postaláda ikonra kattintva bármikor megtekinthet. A rögzítésre és hitelesítésre került megbízásokat az
„Aláírómappában” ellenőrizheti.
Elutasítás esetén az elutasítás oka a hibás tételre kattintva a „Visszaigazoló képernyő” alján szerepel.
Javítást követően a megbízás ismét bankba küldhető teljesítésre.

Nyomógombok
OK: visszaigazolás tudomásul vételével az Internet Banki „Alap képernyőre” jut vissza
Nyomtat: sikeres befogadás (könyvelés) esetén a részletes visszaigazolást pdf formátumban
kinyomtathatja és/vagy elmenteni.
T-Mobile egyenleg feltöltés
Funkció célja: A T-Mobile Távközlési Zrt. (eladó) által nyújtott mobiltelefon előfizetői kártya (termék)
egyenleg feltöltése Feltételes Átutalással.
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Teljesítés feltételei:
• A terhelendő forint számlán rendelkeznie kell a feltöltés összegének megfelelő fedezettel,
• A megadott telefonszám egy létező, ún. előfizetői kártya (pre-paid) rendszerű nem letiltott szám
legyen.
Teljesítés időpontja: Előfizetői kártya feltöltésnél a kártya feltöltése és a számla terhelése azonnal, a
tranzakció elküldése után megtörténik. A sikeres teljesítésről a szolgáltató SMS üzenetet küld.
Amennyiben technikai probléma miatt az előfizetői kártya feltöltése meghiúsul, úgy a számláján a
kiválasztott feltöltési összegnek megfelelő fedezet a következő munkanapon esedékes szolgáltatóval
történő egyezetésig zárolásra kerülhet. Amennyiben az egyeztetés során a Bank sikeres feltöltésről
értesül, úgy a számlája utólagos terhelésre kerül, melyet a Számlainfó/Történet/Számla menüpontban
ellenőrizhet. Sikertelen feltöltés esetén a zárolás feloldásra kerül.
Mobiltelefon előfizetői kártyaegyenleg feltöltés folyamata: A „Beviteli képernyőn” rögzített
előfizetői kártya feltöltési paraméterek az „Összesítő képernyőn” jelennek meg, ahol a megbízást
ellenőrizheti. A megbízás teljesítéséről megerősítést követően a “Visszaigazoló képernyőn”
tájékozódhat. Lehetősége van csak rögzíteni, illetve hitelesíteni (aláírni) a megbízást, amely az
„Aláírómappában” ellenőrizhetők.

Beviteli képernyő
Fontos: Egy tranzakcióval egyszerre csak egy telefonszámhoz tartozó előfizetői kártyát tölthet fel. A
telefonszám helyességéről mindig győződjön meg! Amennyiben a rosszul rögzített telefonszám
létezik, a feltöltés akkor is megtörténik, ha az nem az Ön tulajdona. Rosszul rögzített telefonszámra
történő sikeres feltöltés ellenértéke nem igényelhető vissza.
Terhelendő számlaszám: válassza ki a terhelendő forint számla számát, melyről megbízását indítja.
A kiválasztással párhuzamosan megjelenítésre kerül a GIRO számlaszáma.
Telefonszám: adja meg 9 jegyű telefonszámát. A megadott telefonszámok elmentésre kerülnek, így a
következő alkalommal már kényelmesen ki tudja választani a kívánt számot a legördülő listából.
Előfizetői kártya típusa: DOMINO
Feltöltés összege (HUF): válasszon a szolgáltató által megadott feltöltési összegekből.
ÁFÁ-s számlaigény: T-Mobile telefonos ügyfélszolgálatán, a 1777 telefonszámon kérhető.
Aláír, Könyvel (választható, alapértelmezésben bejelölt): hitelesítésre (aláír), illetve teljesítésre
(könyvel) is bankba küldheti megbízását. Amennyiben egyiket sem jelöli meg, megbízása rögzítésre
kerül az „Aláírómappában”.
Összesítő képernyő
A megadott feltöltési megbízás adatait ismétli meg a „Beviteli képernyő” sorrendjében.
Nyomógombok
Bankba küld: Aláír/könyvel bejelöléstől függően vagy rögzítésre, hitelesítésre (aláírásra) vagy
teljesítésre kerülnek a megbízások. Aláírás, illetve könyvelés esetén aláírási kód megadása
szükséges.
Vissza: „Beviteli képernyőre” térhet vissza módosítás céljából.
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Mégsem: „Elveszti változtatásait! Ezt szeretné?” kérdés jelenik meg.
Igen: „Rögzíti a tranzakciót?” kérdés jelenik meg.
Igen: a megbízás rögzítésre kerül az „Aláírómappában”.
Nem: „Alap képernyőhöz” tér vissza, az addig rögzítés előtti státuszban lévő megbízás törlésre
kerül az „Aláírómappából”.
Nem: “Összesítő képernyőhöz” tér vissza.

Visszaigazoló képernyő
A megbízást követően részletes visszaigazolás jelenik meg a rögzítésről/hitelesítésről/teljesítésről A
könyvelésre küldött megbízás részletes visszaigazolása automatikusan a „Postaládába” érkezik,
amelyet a felső menüsorban lévő Postaláda ikonra kattintva bármikor megtekinthet.

Nyomógombok
OK: visszaigazolás/hibaüzenet tudomásulvételével az „Alap képernyőre” jut vissza.
Nyomtat: a visszaigazolást pdf formátumban kinyomtathatja és/vagy elmenteni.

Telenor/djuice egyenleg feltöltés
Funkció célja: Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (eladó) által nyújtott
mobiltelefon előfizetői kártya (termék) feltöltése Feltételes Átutalással.
Teljesítés feltételei:
• a terhelendő forint számlán rendelkeznie kell a feltöltés összegének megfelelő fedezettel,
• megadott telefonszám egy létező, ún. előfizetői kártya (pre-paid) rendszerű nem letiltott szám
legyen.
Figyelem! Telenor előfizetői kártyafeltöltés során a kártyás (pre-paid) előfizetések mellett, a számlás
(post paid) előfizetéssel rendelkező ügyfelek Emelet díjas szolgáltatásokhoz tartozó elkülönített
számlájának egyenlege is feltölthető!
Teljesítés időpontja: Mind az előfizetői kártya feltöltése, mind pedig a számla terhelése azonnal, a
tranzakció elküldése után megtörténik. A sikeres teljesítésről a szolgáltató SMS üzenetet küld.
Amennyiben technikai probléma miatt az előfizetői kártya feltöltése meghiúsul, úgy a számláján a
kiválasztott feltöltési összegnek megfelelő fedezet a következő munkanapon esedékes szolgáltatóval
történő egyezetésig zárolásra kerülhet. Amennyiben az egyeztetés során a Bank sikeres feltöltésről
értesül, úgy a számlája utólagos terhelésre kerül, melyet a Számlainfó/Történet/Számla menüpontban
ellenőrizhet. Sikertelen feltöltés esetén a zárolás feloldásra kerül.
Mobiltelefon előfizetői kártya feltöltés folyamata: A „Beviteli képernyőn” rögzített előfizetői kártya
feltöltési paraméterek az „Összesítő képernyőn” jelennek meg, ahol a megbízást ellenőrizheti. A
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megbízás teljesítéséről megerősítést követően a “Visszaigazoló képernyőn” tájékozódhat. Lehetősége
van csak rögzíteni, illetve hitelesíteni (aláírni) a megbízást, amely az „Aláírómappában” ellenőrizhetők.

Beviteli képernyő
Fontos: Egy tranzakcióval egyszerre csak egy telefonszámhoz tartozó előfizetői kártyát tölthet fel. A
telefonszám helyességéről mindig győződjön meg! Amennyiben a rosszul rögzített telefonszám
létezik, a feltöltés akkor is megtörténik, ha az nem az Ön tulajdona. Rosszul rögzített telefonszámra
történő sikeres feltöltés ellenértéke nem igényelhető vissza.
Terhelendő számlaszám: válassza ki a terhelendő forint számla számát, melyről megbízását indítja.
A kiválasztással párhuzamosan megjelenítésre kerül a GIRO számlaszáma.
Telefonszám: Adja meg 9 jegyű telefonszámát. A megadott telefonszámok elmentésre kerülnek, így a
következő alkalommal már kényelmesen ki tudja választani a kívánt számot a legördülő listából.
Előfizetői kártya típusa: Praktikum
Feltöltő kártya ára (HUF): válasszon a szolgáltató által megadott feltöltési összegekből.
A Beviteli képernyőn általános tájékoztató olvasható a Telenor feltöltő kártya árában foglalt
kedvezményekről. A kedvezmények mértékével és felhasználhatóságával kapcsolatban a Telenor
Magyarország Zrt. mindenkor hatályos Üzletszabályzata, valamint az igénybevételi díjat előre fizető
szolgáltatásokra vonatkozó díjszabása az irányadó.
ÁFÁ-s számlaigény (választható): jelölje be, amennyiben szeretné, hogy a szolgáltató ÁFÁ-s
számlát állítson ki és postázzon a Szolgáltatónál előzetesen megadott adatok alapján (tájékoztatjuk,
hogy a postázás kb. két hetet vesz igénybe). Technikai probléma esetén számlaigényét kérjük, hogy a
szolgáltatónál jelezze.
Aláír, Könyvel (választható, alapértelmezésben bejelölt): hitelesítésre (aláír), illetve teljesítésre
(könyvel) is bankba küldheti megbízását. Amennyiben egyiket sem jelöli meg, megbízása rögzítésre
kerül az „Aláírómappában”.

Nyomógombok
Tovább: „Összesítő képernyő” megjelenítése.
Mégsem: megerősítő kérdés, „Elveszti változtatásait! Ezt szeretné?” jelenik meg.
Igen: rögzített tétel törlése, „Alap képernyő” megjelenítése.
Nem: „Beviteli képernyőn” marad.

Összesítő képernyő
A megadott feltöltési megbízás adatait ismétli meg a „Beviteli képernyő” sorrendjében.
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Nyomógombok
Bankba küld: Aláír/könyvel bejelöléstől függően vagy rögzítésre, hitelesítésre (aláírásra) vagy
teljesítésre kerülnek a megbízások. Aláírás, illetve könyvelés esetén aláírási kód megadása
szükséges.
Vissza: rögzítő képernyőre léphet vissza módosítás miatt
Mégsem: „Elveszti változtatásait! Ezt szeretné?” kérdés jelenik meg.
Igen: „Rögzíti a tranzakciót?” kérdés jelenik meg.
Igen: a megbízás rögzítésre kerül az „Aláírómappában”.
Nem: „Alap képernyőhöz” tér vissza, az addig rögzítés előtti státuszban lévő megbízás törlésre
kerül az „Aláírómappából”.
Nem: “Összesítő képernyőhöz” tér vissza.

Visszaigazoló képernyő
A megbízást követően részletes visszaigazolás jelenik meg a rögzítésről/hitelesítésről/teljesítésről A
teljesített (könyvelt) megbízás részletes visszaigazolása automatikusan a „Postaládába” érkezik,
amelyet a felső menüsorban lévő Postaláda ikonra kattintva bármikor megtekinthet.

Nyomógombok
OK: visszaigazolás/hibaüzenet tudomásulvételével az „Alap képernyőre” jut vissza.
Nyomtat: a visszaigazolást pdf formátumban kinyomtathatja és/vagy elmenteni.

Vodafone egyenleg feltöltés
Funkció célja: Vodafone Magyarország Zrt. (eladó) által nyújtott mobiltelefon előfizetői kártya
(termék) feltöltése Feltételes Átutalással.
Teljesítés feltételei:
• a terhelendő forint számlán rendelkeznie kell a feltöltés összegének megfelelő fedezettel,
• megadott telefonszám egy létező, ún. előfizetői kártya (pre-paid) rendszerű nem letiltott szám
legyen.
Teljesítés időpontja: Mind az előfizetői kártya feltöltése, mind pedig a számla terhelése azonnal, a
tranzakció elküldése után megtörténik. A sikeres teljesítésről a szolgáltató SMS üzenetet küld.
Amennyiben technikai probléma miatt az előfizetői kártya feltöltése meghiúsul, úgy a számláján a
kiválasztott feltöltési összegnek megfelelő fedezet a következő munkanapon esedékes szolgáltatóval
történő egyezetésig zárolásra kerülhet. Amennyiben az egyeztetés során a Bank sikeres feltöltésről
értesül, úgy a számlája utólagos terhelésre kerül, melyet a Számlainfó/Történet/Számla menüpontban
ellenőrizhet. Sikertelen feltöltés esetén a zárolás feloldásra kerül.

- 531 -

Mobiltelefon előfizetői kártya feltöltés folyamata: A „Beviteli képernyőn” rögzített előfizetői kártya
feltöltési paraméterek az „Összesítő képernyőn” jelennek meg, ahol a megbízást ellenőrizheti. A
megbízás teljesítéséről megerősítést követően a “Visszaigazoló képernyőn” tájékozódhat. Lehetősége
van csak rögzíteni, illetve hitelesíteni (aláírni) a megbízást, amely az „Aláírómappában” ellenőrizhetők.
Beviteli képernyő
Fontos: Egy tranzakcióval egyszerre csak egy telefonszámhoz tartozó előfizetői kártyát tölthet fel. A
telefonszám helyességéről mindig győződjön meg! Amennyiben a rosszul rögzített telefonszám
létezik, a feltöltés akkor is megtörténik, ha az nem az Ön tulajdona. Rosszul rögzített telefonszámra
történő sikeres feltöltés ellenértéke nem igényelhető vissza.
Terhelendő számlaszám: válassza ki a terhelendő forint számla számát, melyről megbízását indítja.
A kiválasztással párhuzamosan megjelenítésre kerül a GIRO számlaszáma.
Telefonszám: Adja meg 9 jegyű telefonszámát. A megadott telefonszámok elmentésre kerülnek, így a
következő alkalommal már kényelmesen ki tudja választani a kívánt számot a legördülő listából.
Előfizetői kártya típusa: VitaMAX
Feltöltő kártya ára (HUF): válasszon a szolgáltató által megadott feltöltési összegekből.
ÁFÁ-s számla-igény: ÁFÁ-s számla igényét a Vodafone honlapján vagy telefonos ügyfélszolgálatán
(1270-es telefonszámon) keresztül jelezheti az egyenlegfeltöltést követő 48 órán belül.
Aláír, Könyvel (választható, alapértelmezésben bejelölt): hitelesítésre (aláír), illetve teljesítésre
(könyvel) is bankba küldheti megbízását. Amennyiben egyiket sem jelöli meg, megbízása rögzítésre
kerül az „Aláírómappában”.
A Beviteli képernyőn általános tájékoztató olvasható a Vodafone feltöltő kártya árában foglalt
kedvezményekről. A kedvezmények mértékével és felhasználhatóságával kapcsolatban a Vodafone
Magyarország Zrt. mindenkor hatályos Üzletszabályzata, valamint az igénybevételi díjat előre fizető
szolgáltatásokra vonatkozó díjszabása az irányadó.

Nyomógombok
Tovább: „Összesítő képernyő” megjelenítése.
Mégsem: megerősítő kérdés, „Elveszti változtatásait! Ezt szeretné?” jelenik meg.
Igen: rögzített tétel törlése, „Alap képernyő” megjelenítése.
Nem: „Beviteli képernyőn” marad

Összesítő képernyő
A megadott feltöltési megbízás adatait ismétli meg a „Beviteli képernyő” sorrendjében.
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Nyomógombok
Bankba küld: Aláír/könyvel bejelöléstől függően vagy rögzítésre, hitelesítésre (aláírásra) vagy
teljesítésre kerülnek a megbízások. Aláírás, illetve könyvelés esetén aláírási kód megadása
szükséges.
Vissza: rögzítő képernyőre léphet vissza módosítás miatt
Mégsem: megerősítő kérdés, „Elveszti változtatásait! Ezt szeretné?” jelenik meg.
Igen: rögzített tétel törlése, „Alap képernyő” megjelenítése.
Nem: „Beviteli képernyőn” marad

Visszaigazoló képernyő
A megbízást követően részletes visszaigazolás jelenik meg a rögzítésről/hitelesítésről/teljesítésről A
teljesített (könyvelt) megbízás részletes visszaigazolása automatikusan a Postaládába érkezik,
amelyet a felső menüsorban lévő Postaláda ikonra kattintva bármikor megtekinthet.

Nyomógombok
OK: visszaigazolás/hibaüzenet tudomásulvételével az „Alap képernyőre” jut vissza.
Nyomtat: a visszaigazolást pdf formátumban kinyomtathatja és/vagy elmenteni.

Értesítési adatok
Funkció célja: Az értesítési és elérhetőségi adatok lekérdezése, módosítása és törlése. Módosítható
/megadható és törölhető a telefonszám, fax szám, e-mail cím, valamint - amennyiben az értesítés
módja postai úton történik - az értesítési név és cím is.
Az értesítési cím módosításának feltételei: Ebben a funkcióban csak az értesítési cím módosítható.
Amennyiben az állandó lakcímet (cég székhelyét) vagy az értesítés módját (pl. postán kéri vagy nem
kér értesítést) kívánja módosítani, kérjük keresse fel valamely bankfiókunkat.

Beviteli képernyő
Kapcsolattartó neve (csak vállalatok esetén jelenik meg, kötelezően megadandó): adja meg a
banki kapcsolattartásra jogosult személy nevét, aki a vállalatot képviselheti.
Mobil telefonszám/Központi mobil (legalább az egyik kötelezően megadandó): adja meg
telefonszámát ország, körzetszám, telefonszám bontásban.
Otthoni telefonszám/Központi telefonszám (legalább az egyik kötelezően megadandó): adja
meg telefonszámát ország, körzetszám, telefonszám bontásban.
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Saját fax/Központi fax (ha az értesítés módja fax, kötelezően megadandó): adja meg faxszámát
ország, körzetszám, telefonszám bontásban.
E-mail: adja meg saját/vállalati e-mail címét.
Értesítési adatok (csak postai értesítés kérése esetén megjelenő mezők, az értesítés módja itt
nem változtatható)
Értesítési név (magánszemélyeknél, postai értesítés esetén kötelezően megadandó): adja meg
az értesítési nevet, amely a postai küldeményeken szerepeljen.
Ország (postai értesítés esetén kötelezően megadandó): válassza ki a címhez tartozó országot.
Irányítószám, helység (postai értesítés esetén kötelezően megadandó): adja meg a címhez
tartozó postai irányítószámot és a helység nevét.
Utca, házszám (postai értesítés esetén kötelezően megadandó): adja meg az utca nevét és a ház
számát.
Aláír, Könyvel (választható, alapértelmezésben bejelölt): hitelesítésre (aláír), illetve teljesítésre
(könyvel) is bankba küldheti megbízását. Amennyiben egyiket sem jelöli meg, megbízása rögzítésre
kerül az „Aláírómappában”.

Nyomógombok
Tovább: „Összesítő képernyő” megjelenítése.
Mégsem: megerősítő kérdés, „Elveszti változtatásait! Ezt szeretné?” jelenik meg.
Igen: rögzített tétel törlése, „Alap képernyő” megjelenítése.
Nem: „Beviteli képernyőn” marad

Összesítő képernyő
A megadott értesítési adatok adatait ismétli meg a „Beviteli képernyő” sorrendjében.

Nyomógombok
Bankba küld: Aláír/könyvel bejelöléstől függően vagy rögzítésre, hitelesítésre (aláírásra) vagy
teljesítésre kerülnek a megbízások. Aláírás, illetve könyvelés esetén aláírási kód megadása
szükséges.
Vissza: rögzítő képernyőre léphet vissza módosítás miatt
Mégsem: megerősítő kérdés, „Elveszti változtatásait! Ezt szeretné?” jelenik meg.
Igen: rögzített tétel törlése, „Alap képernyő” megjelenítése.
Nem: „Beviteli képernyőn” marad
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Visszaigazoló képernyő
A megbízást követően részletes visszaigazolás jelenik meg a rögzítésről/hitelesítésről/teljesítésről. A
teljesített (könyvelt) megbízás részletes visszaigazolása automatikusan a Postaládába érkezik,
amelyet a felső menüsorban lévő Postaláda ikonra kattintva bármikor megtekinthet.

Nyomógombok
OK: visszaigazolás/hibaüzenet tudomásulvételével az „Alap képernyőre” jut vissza.
Nyomtat: a visszaigazolást pdf formátumban kinyomtathatja és/vagy elmenteni.

Nyilatkozat
Funkció elérése: kizárólag tulajdonosi joggal rendelkező magánszemélyek számára elérhető,
funkció.
Funkció célja: nyilatkozat tehető, hogy az elérhető fizetési számlák köréből mely számláról kívánja
igénybe venni díj és jutalékmentesen a készpénzfelvételt. Korábban megadott sikeres nyilatkozat
lekérdezhető (automatikusan megjelenik a funkcióba lépést követően) illetve a megjelenített
nyilatkozat törölhető.
KLUB
Funkció célja: A CIB Internet Bank Klub kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosít a CIB Internet
bankot használó ügyfeleinek a szerződött webáruházakban.
Kedvezményes vásárlás folyamata: A Klub menüpontra kattintva, és egy tetszőleges áruházat
kiválasztva a szerződött partner weboldalára jut. A kattintással egy virtuális vásárlási bónt kap, amely
különböző mértékű és fajtájú kedvezményre jogosítja az adott webáruházban. A kedvezmények
mértéke az oldalon elolvasható. A bón egy alkalommal, 1 óráig érvényes.
A webáruházban regisztrálni kell, kérjük, a regisztrációkor ne használja Internet bankos azonosítóit,
lehetőség szerint ettől eltérő azonosítókat használjon! Biztonsági okokból a webáruházba való
átlépéskor kérjük, lépjen ki az Internet bankból!
Regisztráció és bejelentkezés után válassza ki a kívánt termék/ek/et vagy szolgáltatás/oka/t. A
webáruházban történő fizetéskor az oldalon megjelenik a CIB Internet Bank Klub kedvezmény
mértéke. Csak ebben az esetben jogosult a kedvezmény igénybe vételére. A fizetés a webáruház
lehetőségei szerint történik. Nincs kapcsolat a webáruház és a CIB rendszerei között. Kérjük, a
rendelésazonosító számot illetve e-mailt őrizze meg az esetleges reklamációk intézéséhez!
A legközelebbi vásárláskor újabb bónra jogosult, amennyiben a CIB Internet Bank Klub oldaláról
indítja a vásárlást. A CIB Internet Bank Klub minden ügyfélnek tetszőleges számú bónt biztosít.

ALÁÍRÓMAPPA
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Funkció célja: A rendszerben rögzített tranzakciók átmeneti tárolására szolgáló funkció (maximum 30
nap). Az „Aláírómappába” az alábbi esetekben kerülnek tranzakciók:
•
•
•
•

csak rögzítés történt,
csak hitelesítésre (aláírásra) került, illetve nem teljeskörű aláírás,
rögzítés közben átmeneti rendszerhiba,
bankba küldést követően hibára futott megbízás (pl. fedezethiány).

Az „Aláírómappában” lévő tételek részletei lekérdezhetők, lehetőség van módosítani és törölni is őket.
A tranzakciókkal - aláírási jogok függvényében - az alábbi banki műveletek hajthatóak végre:
•
•
•

Rögzített vagy aláírt tranzakciók módosítása, törlése,
Rögzített tranzakciók hitelesítése (aláírása) és könyvelése,
Aláírt tranzakciók könyvelése.

Amennyiben az „Aláírómappában” feldolgozásra váró tételek szerepelnek, a rendszer belépéskor
figyelmeztetést küld.
Az aláírómappának különösen fontos szerepe van együttes aláírás esetén, vagyis akkor, ha egy
tranzakciót az ügyfél több rendelkezőjének, tulajdonosának vagy cégjegyzőének meg kell erősítenie
internetbanki aláírásával. Ilyen esetben a tranzakció a megfelelő számú aláírás nélkül nem lehet
könyvelésre küldeni, így addig az aláírómappában várakozik. Az első aláíró ne küldje könyvelésre a
tételt, hanem csak írja alá, majd a következő/többi aláíró lépjen be az Internet Bankba, keresse ki az
aláírómappában a megfelelő tételt, írja alá és ezzel könyvelhetővé válik a megbízás. Ezzel el lehet
küldeni könyvelésre

Lekérdező képernyő
Utalás jelegű tranzakciók / Mindegyik tranzakció: kiválaszthatja, hogy milyen típusú tranzakciók
jelenjenek meg az „Eredmény képernyőn”. „Utalás jellegű” tranzakcióknál a táblázatában megjelenik a
kedvezményezett neve, számlaszáma, összeg és devizanem. „Mindegyik tranzakció” esetén, a
tranzakció rövid szöveges leírása jelenik meg.
Számlaszám: a tranzakció indító számláját, vagy a számlához nem köthető tranzakciókat választhatja
ki. Ha üresen hagyja, akkor az összes számlához köthető és nem köthető tranzakció megjelenítésre
kerül.
Szolgáltatás neve: kiválaszthatja a megjelenítendő tranzakció típust. Ha üresen hagyja, akkor az
összes tranzakció megjelenik.
Időintervallum: megadhatja a lekérdezés időintervallumát Az „Aláírómappába” bekerüléstől számított
maximum 30 napig kérdezhetők le a tranzakciók.
Összeghatár: megadhatja, hogy milyen összeghatárba eső tranzakciókat kíván lekérdezni.
Státuszok: kiválasztható, hogy milyen státuszú tranzakciók kerüljenek megjelenítésre. Ha nincs
kiválasztva egyik státusz sem, akkor (a módosított, hibásan lezárt, sikeresen könyvelt státuszú
megbízások kivételével) mindegyik „Aláírómappában” található tranzakció megjelenítésre kerül.
•

Hibásan lezárt: a tranzakció nem sikerült (pl. fedezethiányos volt), és a visszaigazolást követően

a funkcióból történő kilépéskor azt a felhasználó lezárta. Ezek a tételek nem módosíthatók, és nem
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törölhetők.
•

Hibás:

könyvelésre

küldött

tranzakció,

ami

visszautasításra

került.

(pl.

CDV

hibás

kedvezményezett számla). Ezek a megbízások módosíthatók, törölhetők.
•

Könyvelés válaszra vár: bankba küldött megbízás háttérrendszeri válaszra vár.

•

Könyvelhető: a tranzakció rendelkezik a szükséges aláírásokkal, könyvelhető.

•

Módosított: ha az „Aláírómappában” „aláírt” státuszú tétel kerül módosításra, akkor két tétel

keletkezik belőle. Lesz egy „módosított” státuszú megbízás - amelyen további módosítások már nem
végezhetők – és lesz egy másik „rögzített” státuszú tétel, amely újra aláírható.
•

Részben aláírt: rendelkezik aláírással, de a könyveléshez még szükséges további aláírás.

•

Rögzítésre előkészítve: azok a tranzakciók kerülnek ilyen státuszba, amelyek még nem került

rögzítésre, illetve a megbízás felvitele meghiúsult.
•

Rögzített: rögzített, nem aláírt tranzakció.

•

Sikeresen könyvelt: a könyvelés sikerült, ezek a tételek már nem módosíthatók.

•

Törölt: az „Aláírómappából” korábban törölt tranzakciók.

Nyomógombok
Tovább: a szűrőfeltételeknek megfelelő tranzakciók kerülnek leválogatásra, majd az „Eredmény
képernyő” jelenik meg.
Mégsem: “Elveszti változtatásait! Ezt szeretné?” kérdés jelenik meg.
Igen: addig beállított szűrőfeltételek törlésre kerülnek, és az "Alap képernyőhöz" tér vissza.
Nem: "Lekérdező képernyőhöz" tér vissza.

Eredmény képernyő
Az „Aláírómappa” fülön található ikonok:
a táblázat szerkezetét hozza alaphelyzetbe
villogással jelzi, ha a belépett felhasználó olyan műveletet hajtott végre az Internet Bankban,
amely változtatja az „Aláírómappa” tartalmát.
A „Szűrőképernyőn” beállított feltételeknek megfelelő tranzakciók a képernyőn táblázatba foglalva
jelennek meg.
A táblázat oszlopai rendezhetők, az oszlopok fejlécére kattintva kijelölhető a sorbarendezés iránya.
Egymás után több oszlop szerint is rendezhető, ekkor az elsőnek kijelölt rendezési feltétel lesz a főbb
szempont.
A csoportokat gyűjtősorok fogják össze, amin (ha értelmezett) szerepel a csoportban szereplő
tranzakciók összértéke, illetve szerepelnek a csoport minden tagjára vonatkozó műveleti jelölő
négyzetek. Emellett lehetőség van a csoport tagjainak elrejtésére a kis + ikonnal.
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A kiindulási állapot a

ikonnal állítható vissza.

A táblázat valamelyik sorára kattintva az oldal alján az „üzenetek” részben megjelennek a táblázatból
kiválasztott tranzakció főbb jellemzői: tranzakció rögzítőjének neve, rögzítés dátuma, utolsó módosítás
dátuma, módosítás ideje, jellege, aláírások száma.

A táblázatban megjelenített adatok „utalás jellegű tranzakciók” lekérdezése esetén:
o
o
o
o

Kedvezményezett neve,
Kedvezményezett számlaszáma,
Összeg,
Devizanem,

Az összes tranzakció lekérdezésénél a tranzakció rövid szöveges leírása jelenik meg az első
oszlopban, ami tranzakció típusonként eltérő információkat tartalmazhat.
A szűrőfeltételektől függetlenül minden esetben szerepelnek a táblázatban a következő oszlopok:
o
Státusz: tranzakció státusza. A tranzakció státusza melletti
ikon hibára utal, rákattintva
információt kaphat a hiba okáról. (pl. elutasított tranzakció fedezethiány miatt)
o
Aláír: csak akkor választhatja ki, ha aláírási jogosultsággal rendelkezik és még nem írta alá a
tranzakciót.
o
Aláírást visszavon: visszavonhatja a már „aláírt” tranzakció aláírását. Ekkor a tranzakció
rögzített státuszba kerül.
o
Könyvel: ha már aláírta, vagy az aláírás opciót kiválasztotta és van joga hozzá, akkor
könyvelésre is beküldhető a tranzakció, amennyiben ezzel egyidőben nem próbál meg aláírást
visszavonni.
Nyomógombok
Újrarendez: A táblázat oszlopain kiadott rendezési feltételeknek megfelelő csoportképzési feltételeket
érvényesíti. Az oszlopok elnevezése mellett a rendezési nyilakra kattintva 1-es és 2-es szám jelzi,
hogy mi lesz az 1. illetve 2. számú rendezési szempont. Ha nincs kijelölt rendezési feltétel, a gomb
megnyomásának hatására mindenféle rendezési és csoportképzési feltétel törlődik.
Módosít: A kiválasztott tranzakciót lehet módosítani, ha ez lehetséges (státusz, jogosultság, illetve
bizonyos rendelkezések pl. értéknapos átutalás rendelkezés nem módosíthatóak). Ekkor egy új fülön
megjelennek a módosítani kívánt tranzakció adatai.
Lekérdez: A kiválasztott tranzakció részletes adatait lehet megtekinteni.
Töröl: a kiválasztott tranzakciót lehet törölni.
Bankba küld: a táblázatban a kiválasztott műveleteknek megfelelő „Összefoglaló képernyőre” lép,
ahonnan bankba küldheti a megbízást.
Vissza: visszalép a „Lekérdező képernyőre”.
Mégsem: “Elveszti változtatásait! Ezt szeretné?” kérdés jelenik meg.

- 538 -

Igen: addig rögzített összes adat törlésre kerül, és az "Alap képernyőhöz" tér vissza.
Nem: "Eredmény képernyőhöz" tér vissza.

Összefoglaló képernyő
Ezen a képernyőn azok a tranzakciók szerepelnek, amelyekre valamelyik művelet (aláír, aláírást
visszavon, könyvel) ki lett választva. Az „Összefoglaló képernyőn” van lehetőség a tranzakciók
könyvelési sorrendjének megadására is, ennek jelentősége könyvelés során van, mert annak
végrehajtása a kijelölt sorrendben történik.
Ilyenkor, ha például nincs minden tranzakcióra fedezet, akkor a sor végén állóak nem fognak
teljesülni.

Nyomógombok
Előrébb: a kiválasztott megbízás előrébb sorolódik a vele azonos típusú megbízások között.
Hátrébb: a kiválasztott megbízás hátrébb sorolódik a vele azonos típusú megbízások között.
Elejére: a kiválasztott megbízás a lista elejére kerül, amely azt jelenti, hogy a vele azonos típusú
tranzakciók között elsőként kerül könyvelésre a háttérrendszerben.
Végére: a kiválasztott megbízás a lista végére kerül, amely azt jelenti, hogy a vele azonos típusú
tranzakciók között utolsóként kerül könyvelésre a háttérrendszerben.
Bankba küld: Aláír/Könyvel bejelöléstől függően vagy rögzítésre, hitelesítésre (aláírásra) vagy
teljesítésre kerül a megbízás. Aláírás, illetve könyvelés esetén aláírási kód megadása szükséges.
Mégsem: Elveszti változtatásait! Ezt szeretné?” kérdés jelenik meg.
Igen: addig rögzített összes adat törlésre kerül, és az "Alap képernyőhöz" tér vissza.
Nem: "Összefoglaló képernyőhöz" tér vissza.

Visszaigazoló képernyő
Táblázatos formában összesítve kap információt a műveletek sikerességéről, amely tartalmazza az
elfogadott könyvelt, illetve nem könyvelt (rögzített, aláírt) és az elutasított tételeket. Amennyiben volt
hibás művelet, úgy a Javít gombbal visszatérhet egy olyan eredmény képernyőre ahol már csak a
hibás tranzakciók szerepelnek.
Az egyes könyvelésre küldött tételek részletes visszaigazolását a Postalábában tekintheti meg.
A könyvelésre került tételek részletes visszaigazolása automatikusan a Postaládába érkezik, melyet a
felső menüsorban lévő Postaláda ikonra kattintva bármikor megtekinthet.
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Nyomógombok
Nyomtat: a visszaigazolást pdf formátumban kinyomtathatja
Javít: Visszatérés az „Eredmény képernyőre”, ahol a hibás tétel javítható.
OK: visszaigazolás tudomásulvételével az „Alap képernyőre” jut vissza.

KIEGÉSZÍTŐ (KEZELŐI) SZOLGÁLTATÁSOK
BEÁLLÍTÁSOK
Számlanév
Funkció célja: Alapbeállításban az egyes funkcióknál a számlaszám és mellette a devizanem kerül
feltüntetésre. Kiegészítésként feltüntethet egy Ön által választott, könnyen megjegyezhető elnevezést.
Számla elnevezésének folyamata: A felső menüsor „Beállítások / Számlanév” menüpontjára
kattintva megjelenik a módosító képernyő, ahol a számlaszám kiválasztását követően 8 karakterben
megadhatja az elnevezést.
Nyomógombok
Módosít: a módosított számlanév elmentésre kerül.
Mégsem: „Alap képernyőre” tér vissza.
Partnerek
Funkció célja: Internet Banki forint-, deviza átutalási, postai kedvezményezett partnereinek, valamint
a mobilfeltöltés során rögzített mobilszámoknak és ÁFÁ-s számla igénylése esetén megadott vevőre
vonatkozó adatoknak a listáját tekintheti meg. Új forint átutalási partnert rögzíthet, meglévőt
módosíthat, és bármely partnerét törölheti, valamint törölheti a mobilfeltöltés során rögzített
mobilszámokat, valamint az ÁFÁ-s számla igénylésekor rögzített vevőre vonatkozó adatokat.
Lehetőség van a partnerek adatainak exportálására, valamint Teljes csomaggal rendelkező
felhasználóknak a partnerek adatainak importálására.
A képernyőn bejelölhető, hogy mely partnerek jelenjenek meg az „Összefoglaló képernyőn”, az alábbi
tartalommal:
• Átutalási (forint) partnerek: partner neve, székhelye, partner számlaszám, Aktív státusz
(Igen/Nem).
Az Internet Bankra, engedélyezett számláiból választva, csatornánként lekérdezhetőek a forint
átutalási partnerek.
Alap és Teljes szolgáltatási csomaggal rendelkező ügyfeleknél megjelennek a CIB24 által rögzített
partnerek (az Internet Bankon rögzített partnerek a CIB24 által is láthatóvá válnak).
•
•
•

Posta partnerek: partner neve, partner címe.
Deviza partnerek: partner neve, számlaszám, partner címe, Bank neve.
Mobil partnerek: telefonszám, vevő neve, irányítószám, város, utca, házszám.
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Átutalási partnerek karbantartása:

Nyomógombok
Felvesz: új partner rögzítésére van lehetőség.
Módosít: kiválasztott partner adatai módosíthatók.
Töröl: megerősítő kérdést követően a kiválasztott partner adatai törlésre kerülnek .
Export: az „Összefoglaló képernyőn” megjelenő adatok mentése meghatározott fájl formátumokba.
Import: meghatározott fájl szerkezetben más programok által elkészített állományok, külső fájlból való
betöltése.
Vissza: előző képernyőre tér vissza.
Mégsem: az „Alap képernyőre” tér vissza.

Partnerek exportálásának főbb lépései:
A partnerek adatainak „Összefoglaló képernyőjén” található Export nyomógomb lenyomása után
megjelenik az export formátum kiválasztást lehetővé tevő képernyő. Jelenleg Microsoft Excel fájl (.xls)
formátumban lehet a mentést elvégezni. A „Tovább” nyomógombra kattintva megjelenik egy
párbeszédablak, ahol megadhatja, hogy a fájl melyik könyvtárába kerüljön elmentésre.
A fájl elnevezése ex/év/hónap/óra/perc a fájl formátumának megfelelő kiterjesztéssel (.xls).
Partnerek importálásának főbb lépései:
A partnerek adatainak „Összefoglaló képernyőjén” az Import nyomógomb lenyomásával megjelenik az
import formátum kiválasztást lehetővé tevő képernyő. Jelenleg Microsoft Excel fájl (.xls) formátumban
lehet az adatok importálását elvégezni.
A Tovább nyomógombra kattintva a képernyőn megjelenik egy párbeszédablak, amin beállíthatja az
importálandó fájl nevét és elérési útvonalát.
Az import fájl feldolgozásakor csak a formailag hibátlan tételek kerülnek feldolgozásra, a hibás tételek
nem kerülnek be a partner adatbázisba.
Sikeres importálás esetén a Tovább nyomógombra kattintva az „Összefoglaló képernyő” jelenik meg
az importált adatokkal.
Az import fájl formátum részletes leírását a Felhasználói kézikönyv „Fájl formátumok” című melléklete
tartalmazza.
Fontos! Eseti forint átutalási partnerek rögzítésekor egy számlaszámhoz egy partner adatai
menthetők csak el. Partner mentése másodlagos számlaazonosító (emailcím, telefonszám, adószám
adóazonosító jel) használatával nem lehetséges.
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Jelszó
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2019. szeptember 14. napját követően az Easy Tokennel eszközzel
történő azonosítási móddal aláírást/jóváhagyást igénylő műveletet nem lehet végezni. Kizárólag
belépésre és információ lekérdezésre lesznek ezen eszközök alkalmasak.
Továbbá a bank a jelszóval történő azonosítási módot 2019. szeptember 14. napjával megszünteti,
belépésre és információ lekérdezésre sem lesz használható.
Funkció célja: Az ügyfél által bejelentkezéskor használt jelszó megváltozatása Easy Tokennel történő
azonosítási mód esetében.
Jelszó módosítás folyamata: A felső menüsorban a „Beállítások / Jelszó” menü megnyitásával a
„Jelszómódosítás képernyőn” a régi jelszó egyszeri, illetve az új jelszó kétszeri beírásával
megváltoztathatja a jelszót. A „Változtat” nyomógombbal az új jelszó a rendszerben rögzítésre kerül,
legközelebbi bejelentkezéskor már ezt kell megadnia.
Jelszómódosítás képernyője
• Aktuális jelszó: írja be a megváltoztatni kívánt jelszót, figyelve arra, hogy helyesen vigye be,
amely ha nem azonos a rendszerben tárolt jelszóval, hibaüzenet jelenik meg a képernyőn.
• Új jelszó: írja be az új jelszót, majd ismételje meg, figyelve arra, hogy azonosan kerüljenek
bevitelre az új jelszavak, amennyiben a két új jelszó nem egyezik meg, hibaüzenet jelenik meg a
képernyőn. Az új jelszó nem lehet azonos az azt megelőző jelszóval.
Betűméret
Funkció célja: az Internet Banki képernyők betűméreteit változtathatja háromféle (11,13,14)
méretben (kivéve funkció elnevezések, fülek elnevezése, legördülő menük) változtatása. Az Internet
bankból kilépve a beállításai elvesznek.
Nyomógombok
Beállít: kiválasztott betűméret beállítása.
Mégsem: visszatérés az Alapképernyőre.
Alapérték: visszaállítja az applet alapértelmezett betűméretét.

Token emlékeztető kérdés
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2019. szeptember 14. napját követően az Easy Tokennel eszközzel
történő azonosítási móddal aláírást/jóváhagyást igénylő műveletet nem lehet végezni. A Token
emlékeztető kérdés funkció sem lesz a továbbiakban használható.

Rögzítő felhasználó felvitele
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2019. szeptember 14. napját követően a jelszóval történő azonosítási
módot 2019. szeptember 14. napjával megszünteti, belépésre és információ lekérdezésre sem lesz
használható. Rögzítő felhasználó funkció sem lesz a továbbiakban használható.
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Lekérdező felhasználó felvitele
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2019. szeptember 14. napját követően a jelszóval történő azonosítási
módot 2019. szeptember 14. napjával megszünteti, belépésre és információ lekérdezésre sem lesz
használható. Lekérdező felhasználó funkció sem lesz a továbbiakban használható.
POSTALÁDA
Postaláda kezelés
Funkció célja: a bank kommunikációja az ügyfél felé, amellyel egyszerre áttekintheti Internet Banki
és befektetési (értékpapír) műveleteinek visszaigazolását, illetve törölheti azokat. A postaláda
üzenetek félévre visszamenőleg (de maximum 500 üzenet) érhetők el, tekinthetők meg, törölhetők,
vagy pdf formátumban kinyomtathatók és/vagy elmenthetők.
Üzenetek megtekintésének folyamata: Az áttekintő képernyőn dátum, tárgy, státusz és csatorna
megjelölésével megjelenítődnek levelei. Az „Olvas” nyomógombra kattintva ismerheti meg a kijelölt
üzenet tartalmát, amely itt is törölhető (a Windows rendszerben ismert nyomógombok segítségével az
áttekintő képernyőn egyéni illetve csoportos kijelölésre, majd törlésre van lehetőség) vagy pdf
formátumban kinyomtatható és/vagy elmenthető
Üzenetek
Az Internet Bankban végzett könyvelésre küldött sikeres és sikertelen műveletek részletes
visszaigazolásai automatikusan megjelennek a „Postaládában”.

SÚGÓ
A menüpont alatt az egyes funkciókhoz kapcsolódó, illetve általános kezelési segítséget találhat. A
funkcióknál a felhasználói kézikönyvvel egységes szerkezetben részletes leírás tartalmazza a funkció
célját, a szolgáltatás érintett ügyfélkörét, az igénybevétel folyamatát, továbbá a mezőelnevezések és a
nyomógomb funkciók részletes magyarázatát. Amennyiben a Súgó nem nyújt megfelelő segítséget,
írhat Ügyfélszolgálatunknak a Válaszolunk menüben.

VÁLASZOLUNK
Válaszolunk
Funkció célja: a CIB Internet Bankkal kapcsolatos problémáit közölheti a bankkal, amelyre e-mailben
kap választ.
Ügyfélszolgálat elérésének folyamata: a felső menüsorban a Válaszolunk menü megnyitásával
megjelenik a „Beviteli képernyő”, amelyen kérdését, illetve problémáját megírhatja a Banknak. Kérése
a CIB24 telefonos ügyfélszolgálathoz érkezik meg, ahonnan a Bank ügyfélszolgálati munkatársa a
megadott e-mail címen kapcsolatba lép Önnel.
Beviteli képernyő
Név: az Ön neve automatikusan kiírásra kerül.
A kérdéses szolgáltatás neve (kötelező mező): a megadott lehetőségek közül válassza ki a
megfelelőt.
Probléma jellege (kötelező mező): válasszon a banki, illetve technikai probléma kategóriák közül.
Üzenet (kötelező mező): írja be Bankunkkal közölni kívánt üzenetét.
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E-mail (kötelező mező): a megadott e-mail címen a CIB24 telefonos ügyfélszolgálat munkatársai
visszajeleznek Önnek.
Nyomógombok
Bankba küld: banki kommunikáció elindul, és visszaigazolást kap a kérés befogadásáról, OK gomb
lenyomásával visszatér az „Alapképernyőhöz”,
Mégsem: az „Alap képernyő” jelenik meg.
ÁTJELENTKEZÉS
Ügyfélválasztás
Funkció célja: Az átjelentkezés lehetőséget nyújt arra, hogy a CIB Internet Bankból történő kilépés
nélkül ügyféltípust váltson. Amennyiben magánszemély és vállalkozás nevében is igénybe veszi
Internet Banki szolgáltatásunkat egyik típusból a másikba léphet át a bejelentkezéskor már használt
ügyféltípus kiválasztás képernyőn.
Átjelentkezés folyamata: Kattintson rá az ügyféltípusra, melynek adatait meg kívánja tekinteni, illetve
amely nevében pénzügyi műveleteket kíván végrehajtani. A „Választ” nyomógombbal kiválasztásra
kerül az új ügyféltípus, melynek nevében a továbbiakban intézheti bankügyeit.
CIBBO IGÉNYLÉS
CIB internetbank átszerződés
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CIB BANK ONLINE FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNY

TARTALOMJEGYZÉK
A CIB Bank Online szolgáltatása
A szolgáltatás igénybevételének feltételei
A szolgáltatás igénybevétele
Ajánlott minimális technikai feltételek
Biztonság
Szolgáltatások köre
KEZDŐLAP
„Kedvenc számla” mini alkalmazás
„Kedvenc kártya” mini alkalmazás
„Legutóbbi tranzakció” mini alkalmazás
„Átutalás kedvenc partnereknek” mini alkalmazás
AJÁNLATOK
Ajánlataim - Személyre szóló ajánlatok
SZÁMLÁK
Számlaáttekintő
Jóváírások és terhelések - Számlatörténet
MEGBÍZÁSOK
Átvezetés
Átutalás
Deviza átvezetés
Mobilegyenleg-feltöltés
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Megbízások listája
Partnerlista
KÁRTYÁK
Kártyaáttekintő
Kártyatranzakciók - Kártyatörténet
Limitmódosítás
Bankkártya aktiválás
Tartozás kifizetés - Átvezetés
Virtuális kártya
MEGTAKARÍTÁSOK
Lekötött betét adatai
A megtakarítási számla adatai
Megtakarítások áttekintése
#withSAVE
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HITELEK
BEFEKTETÉSEK
Termékáttekintő
Portfolió-áttekintő
Pénzügyi profil
Megbízások
BIZTOSÍTÁSOK
SIMPLESURANCE
Simplesurance által közvetített biztosítások igénylése
Tablet védelem igénylés
Okostelefon védelem igénylés
Laptop védelem igénylés
Kerékpár biztosítás
CyberShield biztosítás
PROFILOM
Személyes adatok
A Mentés gomb segítségével elmentheti módosításait.
Beállítások
Belépés, biztonság
Díjmentes értesítések
Termékek és szolgáltatások
Információk és kondíciók
POSTALÁDA
KAPCSOLAT
FIÓKKERESŐ
Áttekintés – Kedvenc Számla mini alkalmazás
Kedvenc kártya mini alkalmazás
Legutóbbi tranzakció mini alkalmazás
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A CIB BANK ONLINE SZOLGÁLTATÁSA
A CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) internetes honlapjának magyar, illetve angol verziójáról
magyar és angol nyelven elérhető elektronikus szolgáltatást nyújt, amely az igényelt jogosultság
függvényében a Felhasználó részére Interneten keresztül bank- műveletek végzését és kiegészítő
szolgáltatások igénybevételét jelenti.
A szolgáltatás igénybevételének feltételei
A szolgáltatást a CIB Banknál bankszámlával és/vagy befektetési szolgáltatásra vonatkozó
szerződéssel rendelkező magánszemélyek, egyéni vállalkozók és gazdálkodó, illetve egyéb
szervezetek, valamint Elszámolási Számlával (bevásárlókártya-számlával és/vagy hitelkártyaszámlával) rendelkező magánszemélyek vehetik igénybe.
A szolgáltatás igénybevétele
A szolgáltatás igénybevételekor az alábbi jelszógeneráló eszközökkel történő azonosítási módok
közül választhat.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2019. szeptember 14. napját követően az Easy Tokennel CIB
mobilTokennel és a Token eszközzel történő azonosítási móddal aláírást/jóváhagyást igénylő
műveletet nem lehet végezni. Kizárólag belépésre és információ lekérdezésre lesznek ezen eszközök
alkalmasak.

Jelszógeneráló eszközök
CIB Hard Token

A CIB Hard Token egy fizikai jelszógeneráló eszköz, amely egy egyszer felhasználható jelszót ad
meg, ami biztonsági kódként szolgál a CIB Internet alapú elektronikus szolgáltatásokba (CIB Internet
Bank, CIB Bank Online) és az eBroker szolgáltatásba történő bejelentkezéshez és az aláírást igénylő
műveletek jóváhagyásához. Az CIB Hard Token a felhasználó által igényléskor beállított személyes 4
jegyű kód megadása (belépés) után használható.

#withKEY token
A #withKEY token a CIB Bank Mobilalkalmazásba épített jelszógeneráló eszköz, amely egy egyszer
felhasználható jelszót ad meg, amely biztonsági kódként szolgál a CIB Internet alapú elektronikus
szolgáltatásokba (pl. CIB Bank Online) történő bejelentkezéshez és az aláírást igénylő műveletek
jóváhagyásához.
A CIB Bank Mobilalkalmazást megnyitva a #withKEY token gomb megnyomását követően a
képernyőn olvasható a Felhasználói azonosító (Ügyfélazonosító) és a token által generált hatjegyű
szám, azaz a token által generált jelszó. A belépéshez és az aláírást igénylő műveletek
jóváhagyásához mindig különböző kódot kell használni.
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Token

A Token egy PIN kóddal védett jelszógeneráló eszköz, amely egy egyszer felhasználható jelszót ad
meg, ami biztonsági kódként szolgál a CIB Internet alapú elektronikus szolgáltatásokba (CIB Internet
Bank, CIB Bank Online) és az eBroker szolgáltatásba történő bejelentkezéshez. A belépéshez mindig
különböző kódot kell használni. 2019. szeptember 14. napját követően ezzel az eszközzel
aláírást/jóváhagyást igénylő műveletet nem lehet végezni.

Easy Token

Az Easy Token egy jelszógeneráló eszköz, amely egy egyszer felhasználható jelszót ad meg, ami
biztonsági kódként szolgál a CIB Internet alapú elektronikus szolgáltatásokba (CIB Internet Bank, CIB
Bank Online) és az eBroker szolgáltatásba történő bejelentkezéshez.
Az Easy Token eszközön található gomb megnyomását követően a képernyőn olvasható a Token által
generált hatjegyű szám, azaz a Token által generált jelszó. A belépéshez és az mindig különböző
kódot kell használni. 2019. szeptember 14. napját követően ezzel az eszközzel aláírást/jóváhagyást
igénylő műveletet nem lehet végezni.

CIB mobilToken

A CIB mobilToken egy PIN kóddal védett jelszógeneráló mobilalkalmazás, ami egy egyszer
felhasználható jelszót ad meg. A jelszó biztonsági kódként szolgál a CIB Internet alapú elektronikus
szolgáltatásokba (CIB Internet Bank, CIB Bank Online) és az eBroker szolgáltatásba történő
bejelentkezéshez. A belépéshez mindig különböző kódot kell használni.
2019. szeptember 14. napját követően ezzel az eszközzel aláírást/jóváhagyást igénylő műveletet nem
lehet végezni.
A jelszógeneráló eszközökről további információt a www.cib.hu/token oldalon talál.
Támogatott mobil operációs rendszerek, melyeken a CIB mobilToken elérhető*:
•
•
•

Android operációs rendszer 1.6 vagy újabb verzió (telefon, tablet),
iOS operációs rendszer 4.3.0 vagy újabb verzió (iPhone, iPad),
Windows Phone operációs rendszer 7.0 vagy újabb verzió.

*Korlátozottan elérhető: Blackberry és Java2 ME (MIDP 2.0 és CLDC 1.1) operációs rendszereken.
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A CIB mobilToken letölthető az operációs rendszernek megfelelő alkalmazás áruházából, vagy a CIB
Bank honlapján elérhető linkekről (www.cib.hu/token). Ismeretlen forrásból származó CIB mobilToken
alkalmazást ne használjon.
A mobilToken bizonyos funkcióinak használata során aktív internetes adatkapcsolat szükséges
(mobilinternet/wifi). A külföldön történő mobil adatbarangolás, a „Roaming” jelentős díjnövekedést,
többletköltséget eredményezhet mobil számláján, ezért javasoljuk, a külföldön történő használathoz
vegyen igénybe helyi, díjmentes wifi hálózatot.
Amennyiben a Felhasználó igénybe veszi mind a CIB Internet Bank és a CIB Bank
Onlineszolgáltatást, a bejelentkezés a rendszerekbe azonos felhasználói azonosítással történik.
Az aláírást igénylő műveletek jóváhagyásához használt aláírási kód is megegyezik #withKEY
Tokennel történő azonosítás esetén.
Token által generált, egyedi jelszó:
A #withKEY Token funkció által generált, 6 karakter hosszú, numerikus, egyszer használatos jelszó.
Aláírást igénylő műveletek jóváhagyásához aláírási kód:
A #withKEY Token funkció által generált, 6 karakter hosszú, numerikus, egyszer használatos jelszó.
A jelszógeneráló eszközökről további információt a www.cib.hu/token oldalon talál.

CIB Bank Online bejelentkezés módja az egyes jelszógeneráló eszközökkel és normál jelszóval
Felhasználói azonosító:
•

CIB Hard Token, mobilToken, #withKEY Token Token, Easy Token, eszközzel történő azonosítás

esetén 8 számjegyű karaktersorozat, amely a rendszerbe lépéskor a Felhasználót azonosítja.
Token által generált jelszó:
•

CIB Hard Token és #withKEY Token Token, mobilToken, eszközzel történő azonosítás esetén a

Token eszköz által generált egyszer használatos, 6 karakter hosszú, numerikus, egyszer használatos
jelszó.
•

Easy Tokennel történő azonosítás esetén az Easy Token eszköz által generált egyszer

használatos, 6 karakter hosszú, numerikus, egyszer használatos jelszó, valamint a belépéshez
szükséges jelszó ékezet és szóköz nélküli, minimum 6 és maximum 14, legalább egy betűt és számot
kötelező jelleggel tartalmazó karaktersorozat.
CIB Bank Online rendszerbe történő első belépés
Azon felhasználók számára, akik nem rendelkeznek CIB Bank Online-ra bankfiókban megkötött
szerződéssel, a CIB Bank Online banki rendszerbe történő belépés a meglévő Felhasználói
azonosítóval és a Token eszköz által generált egyszer használatos jelszóval történik. Az első belépés
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alkalmával történik a CIB Bank Online-ra a szerződés megkötése. A szerződés megkötése a Token
eszköz által generált egyszer használatos jelszóval történik.
Azon felhasználók számára, akik rendelkeznek CIB Bank Online-ra bankfiókban kötött szerződéssel, a
CIB Bank Online banki rendszerbe történő belépés a szerződéskötéskor rendelkezésére bocsátott
Felhasználói azonosítóval és a Token eszköz által generált egyszer használatos jelszóval történik.
Amennyiben több ügyfél nevében venné igénybe a szolgáltatást (magánszemélyek esetén), kérheti
ugyanannak a Felhasználói azonosítónak a használatát.

CIB Hard Tokennel történő azonosítás esetében
A CIB Bank Online rendszerbe történő belépés a szerződéskötéskor rendelkezésére bocsátott
numerikus Felhasználói azonosítóval és a CIB Hard Token által generált egyedi jelszóval történik.
1. A CIB Bank Online indítását követően a bejelentkező képernyőn írja be a 8 számjegyű
Felhasználói azonosítót, melyet a szerződéshez tartozó Felhasználó melléklet dokumentum
tartalma.
2. A CIB Hard Token eszközt kapcsolja be az „OK” gomb megnyomásával, majd adja meg a
korábban beállított, 4 számjegyből álló PIN kódot és nyomja meg újra az „OK” gombot!
3. Amennyiben a PIN kódot sikeres adta meg, és a képernyőn a SELECT feliratot látja, nyomja
meg az 1-es gombot (Login) a 6 jegyű egyedi kód generálásához!
4. A kódot írja be a CIB Bank Online bejelentkező képernyőjén a „Token által generált jelszó”
mezőbe!
5. Kattintson a „Belépés” nyomógombra!
#withKEY tokennel történő azonosítás esetében
A belépés a CIB Bank Online rendszerbe a numerikus Felhasználó azonosítóval és a CIB Bank
Mobilalkalmazásba épített #withKEY token által generált egyszer használatos jelszóval történik.
1) A CIB Bank Mobilalkalmazás nyitóképernyőjén található #withKEY funkcióba lépve adja meg a
PIN-kódját.
2) A CIB Bank Online bejelentkező képernyőn adja meg a CIB Bank Mobilalkalmazás #withKEY
funkciójában megjelenő, 8 karakterből álló Felhasználói azonosítóját (Ügyfélazonosító) és az
egyedi #withKEY jelszót,
3) Kattintson a CIB Bank Online Belépés gombjára.
A CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül amennyiben arra alkalmas a készüléke, úgy biometrikus (pl.
ujjlenyomat) azonosításra is lehetősége nyílik, egyéb esetben pedig PIN kód használata szükséges a
belépéshez.
Easy Tokennel történő azonosítás esetében:
Azon felhasználók számára, akik rendelkeznek CIB Bank Online-ra szerződéssel, a CIB Bank Online
banki rendszerbe történő belépés a szerződéskötéskor rendelkezésére bocsátott numerikus
Felhasználói azonosítóval és jelszóval történik. Az első belépési jelszót a Bank SMS-ben küldi a
felhasználó számára a szerződéskötéskor megadott belföldi mobiltelefonszámra.
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A Felhasználói azonosító és a Bank által SMS-ben küldött jelszó beírását követően a CIB Bank Online
banki belépési képernyőn meg kell adni az Easy Token által generált egyszer használatos jelszót,
majd az SMS-ben kapott jelszót a belépést követően meg kell változtatni.

Aláírást igénylő műveletek jóváhagyásához aláíró kód generálása:
CIB Hard Token, #withKEY token eszköz által generált egyszer használatos aláírási kód: a
jelszógeneráló eszköz által generált 6 karakter hosszú, numerikus, egyszer használatos aláírási
kódszó.

CIB Hard Token használata esetén:
1. A CIB Bank Online-ban adja meg megbízása adatait és kattintson a Tovább
nyomógombra.
2. Tovább gombra után megjelenik az aláírási kód beviteli képernyő.
3. A CIB Hard Token eszközt kapcsolja be az OK gomb megnyomásával, majd adja meg a
korábban beállított 4 számjegyű PIN kódot, és nyomja meg újra az OK gombot!
a. Átutalás esetén
i. Ha a PIN kódot sikeresen adta meg, és a képernyőn a SELECT feliratot látja,
nyomja meg a 3-as gombot (Pay)!
ii. A CIB Hard Token eszközön az OK gomb megnyomását követően megjelenik
egy sorszámmal jelölt beviteli mező. Az első (1) beviteli mezőbe adja meg a
felületen is jelölt számlaszám, külön színnel kiemelet utolsó 4 számjegyét,
majd kattintson az Ok gombra. Megjelenik a második (2) beviteli mező, ahova
a felületen is jelölt küldeni kívánt, külön színnel kiemelet összeget
(tizedesjegyek nélkül) szükséges megadni. Az Ok gomb megnyomása után
megjelenik egy harmadik (3) beviteli mező is, azt kérjük hagyja üresen és
nyomja meg az Ok gombot.
iii. A token ezután kiírja a token által generált jelszó mezőbe írandó aláírási
kódot.
b. Egyéb aláírásköteles műveletek esetén (pl.: átvezetési megbízás)
i. Ha a PIN kódot sikeresen adta meg, és a képernyőn a SELECT feliratot látja,
nyomja meg a 1-as gombot (Login)!
i. A CIB Hard Token eszközön az OK gomb megnyomását követően megjelenik
egy sorszámmal jelölt beviteli mező. nyomja meg az 1-es gombot (Login) a 6
jegyű egyedi kód generálásához.
ii. A token ezután kiírja a token által generált jelszó mezőbe írandó aláírási
kódot.
4. Ezt követően a CIB Hard Token-en megjelenő 8 számjegyű kódot adja meg a felületen!
5. Végül válassza az online felületen a Jóváhagy opciót, amellyel a tranzakció aláírásra
kerül!
#withKEY token használata esetén:
Ha más eszközön használja a CIB Bank Online-t, mint amelyen a CIB Bank Mobilalkalmazás is
telepítve van, a jóváhagyás az alábbi lépésekben történik:
1) A CIB Bank Online felületen adja meg megbízása adatait, majd az összegző képernyő Tovább
gombjára kattintva megérkezik a megerősítés oldalra
2) Átutalási megbízás esetén
a. A megbízás megerősítő oldalon megjelenik a QR kód
b. Indítsa el mobiltelefonján a CIB Bank Mobilalkalmazást és nyitóképernyőjén található
#withKEY funkcióba lépve válassza a QR kód beolvasása menüpontot
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A CIB Bank Online felületén megjelenő QR kódot olvassa be az eszköz kamerájának
segítségével.
d. A CIB Bank Mobilalkalmazásban a QR kód beolvasása után adja meg PIN-kódját.
e. Sikeres PIN kód megadása után a tranzakció hitelesítése sikeresen megtörtént.
3) Egyéb aláírást igénylő műveletek esetén (pl.: átvezetés)
a. A megbízás megerősítő oldalon megjelenik a #withKEY kódot bekérő oldal
b. Indítsa el mobiltelefonján a CIB Bank Mobilalkalmazást és lépjen be a
nyitóképernyőjén található #withKEY funkcióba.
c. A CIB Bank Online felületén adja meg a CIB Bank Mobilalkalmazás #withKEY
funkciójában megjelenő #WithKEY jelszót.
d. Sikeres #WithKEY jelszó megadás után a tranzakció hitelesítési sikeresen
megtörtént.
c.

Ha ugyanazon az eszközön használja a CIB Bank Online-t, mint amelyen a CIB Bank
Mobilalkalmazás is telepítve van, a tranzakciók jóváhagyása push üzenet segítségével történik:
1. A CIB Bank Online felületen adja meg megbízása adatait
2. Az összegző képernyő Tovább gombjára kattintva megérkezik a megerősítés oldalra
3. „A megbízás végrehajtásához szükséges aláíró kódszót push (felugró) üzenet formájában
elküldtük Önnek mobiltelefonjára.
4. A „Token által generált jelszó” mezőbe írja be a CIB Mobilalkalmazás keretében
mobiltelefonjára küldött push üzenetben szereplő aláírási kódot.
5. Az aláíró kódszó rögzítése után kattintson az OK gombra a megbízás bankba küldéséhez.
AJÁNLOTT MINIMÁLIS TECHNIKAI FELTÉTELEK
•
•

Számítógép: Windows 10/8/7 vagy MAC OS X operációs rendszer,
Böngésző: Internet Explorer 11.0-nál, Firefox 48.0-nál, illetve Chrome 58.0 vagy annál magasabb
verzió
•
Internet kapcsolat,
•
1024*768 felbontású képernyő beállítás,
•
Támogatott mobil operációs rendszerek: Google Android, Apple iOS és Windows Phone
•
Android 4.1 vagy ennél magasabb operációs rendszer (minimális kijelző felbontás: 480x800
képpont),
•
iPhone, iPad iOS 9.0 vagy ennél magasabb operációs rendszer
•
Windows Phone 8 vagy ennél magasabb operációs rendszer.
Biztonság
Amit a Bank rendszere nyújt:
•

Illetéktelen hozzáférések elkerülése érdekében, amennyiben percekig nem használja a rendszert,
automatikusan kiléptetésre kerül (a képernyőn addig rögzített, de az automatikus kiléptetésig a
Bankba még el nem küldött tételek ebben az esetben elvesznek).

Amit Öntől kérünk a biztonsági kockázatok minimalizálása érdekében:
•
•
•

Használjon biztonságos internetkapcsolatot. Ne csatlakozzon ismeretlen eredetű, nem védett WiFi
hálózatokhoz.
Ne adja meg születési dátumát, vagy egyéb könnyen kitalálható és Önre jellemző számsort PINkódnak (#withKEY Token).
Kérjük, hogy felhasználói azonosítóját és PIN-kódját tartsa titokban (#withKEY Token)! Győződjön
meg róla, hogy a PIN-kód megadásakor senki sem figyeli, és semmilyen körülmények között ne
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•
•

hozza azt mások tudomására. Ha úgy érzi, hogy PIN-kódja illetéktelen személyek birtokába került,
azonnal változtassa meg azt az applikációban. Ha észreveszi, hogy mobileszközét ellopták, vagy
elveszett, azonnal tiltassa le a CIB24 telefonos Ügyfélszolgálat (+36 1 4 242 242) felhívásával
vagy személyesen, bármely bankfiókunkban.
A CIB Bank Online felületen végrehajtott műveletek befejezését követően minden esetben
kattintson a Kilépés gombra.
Kérjük, ne módosítsa mobileszköze (tablet, okostelefon használata esetén) gyári operációs
rendszerét és ne telepítsen az eszközre ismeretlen forrásból származó alkalmazásokat.

SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE
OKOS BEJELENTKEZÉS
2018.08.04. után történő belépés esetén lehetőség van az Okos Bejelentkezés beállítására. A
beállítást követően a belépés #withKEY token jelszó megadása nélkül lehetséges a CIB Bank Online
felületre. A bejelentkező képernyőn a ’Push küldése’ gombra kattintva a mobiltelefonra érkező
üzenetre szükséges kattintani, majd a PIN kódot beírni. A kód megadása után a CIB Bank Online pár
másodperc alatt automatikusan bejelentkezik.
A funkció célja: Egyszerű, biztonságos belépést biztosít a CIB Bank Online-ba.
KEZDŐLAP
A funkció célja: hozzáférést biztosít a kedvenc számla áttekintőhöz, a főszámlán végzett legutóbbi
tranzakciók rövid jegyzékéhez, továbbá Gyorsfizetéseket indíthat megbízható kedvezményezettjeinek
és megtekintheti a Bank által kínált árfolyamokat. A Vezérlőpanelről elérheti a Főmenüt, továbbá a
Kereső modul használatával közvetlenül kereshető más funkció, valamint kereskedelmi célú tartalmak
megjelenítésére szolgál. A kezdőlap alján a Bank általános elérhetőségi adatai találhatók.
A Kezdőlap oldal a bejelentkezést követően érhető el.
„Kedvenc számla” mini alkalmazás
Elérhető egyenleg: a kiválasztott számla egyenlegét jeleníti meg, az engedélyezett folyószámla
hitelkeret összegével növelt és a zárolt összegekkel csökkentett összegben.
Hitelkeret: a rendelkezésre álló egyenleget növelő, a Bank által szerződésben meghatározott, adott
számlán rendelkezésre tartott hitelkeretet mutatja meg.
Zárolt összeg: rendelkezésre álló egyenleget csökkentő, folyamatban lévő, a Bank által előjegyzett,
de később teljesítendő tranzakciókat (pl. kártyával történő fizetések, devizaátutalás vagy beszedési
megbízás) mutatja meg. Nem jelenik meg adat, amennyiben a kiválasztott bankszámlán a lekérdezés
pillanatában nincs zárolt összeg.
Műveletek
Ugrás a kedvenc számlához: ez a gomb a Főszámlát nyitja meg.

„Kedvenc kártya” mini alkalmazás
A funkcióban kizárólag hitelkártya választható ki.
Elérhető egyenleg: a kiválasztott hitelkártya egyenlegét jeleníti meg, az engedélyezett hitelkeret
összegével növelt és a zárolt összegekkel csökkentett összegben.
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Elérhető hitelkeret: a rendelkezésre álló, a Bank által szerződésben meghatározott, adott számlán
rendelkezésre tartott hitelkeretet mutatja meg.
Zárolt összeg: rendelkezésre álló egyenleget csökkentő, folyamatban lévő, a Bank által előjegyzett,
de később teljesítendő tranzakciókat (pl. kártyával történő fizetések, devizaátutalás vagy beszedési
megbízás) mutatja meg. Nem jelenik meg adat, amennyiben a kiválasztott bankszámlán a lekérdezés
pillanatában nincs zárolt összeg.
Műveletek
Ugrás a kedvenc kártyához: ez a gomb a fő hitelkártyát nyitja meg.

„Legutóbbi tranzakció” mini alkalmazás
Legutóbbi tranzakciók: ezen mini alkalmazás (widget) segítségével áttekintheti a kiválasztott
főszámlához tartozó legutóbbi tranzakciókat. Egyszerre 5 tranzakció érhető el.
Tranzakció időpontja: a tranzakció könyvelésének dátumát mutatja.
Közlemény: a tranzakcióhoz fűzött közleményt jeleníti meg.
Összeg és devizanem: a tranzakció ebben az összegben és devizanemben kerül végrehajtásra.
Műveletek

Frissítés gomb: a Frissítés gomb segítségével a mini alkalmazás (widget) összes listáját frissítheti.
Kattintás a Teljesített/Függő lehetőségekre: ezek bármelyikére kattintva a címke szerinti
tranzakciók jelennek meg.
Egyes tranzakciókra kattintva: ha csak egy tranzakcióra kattint, akkor a tranzakció adatai oldal nyílik
meg.
„Átutalás kedvenc partnereknek” mini alkalmazás
Az Átutalás kedvenc partnereknek funkció belföldi forint megbízásokra ad lehetőséget, 2 egyszerű
lépésben, így a tranzakció folyamata könnyen nyomon követhető. Ez a folyamat a „kedvenc”
kedvezményezett kiválasztásával kezdődik, és a kifizetés engedélyezésével és a megbízás
visszaigazolásával zárul. Kedvenceket a Partnerek kezelése menüpontban a Csillag ikon
megjelölésével lehet beállítani vagy a funkcióban az „új kedvenc” nyomógomb használatával.
A funkció célja: bankon belüli vagy bankközi (GIRO rendszeren keresztüli) forint átutalási megbízás
indítása kedvencként megjelölt partnerek számára egyszerűsített és gyorsított formában kizárólag az
összeg és a közlemény megadásával. Amennyiben nincs megjelölve kedvenc partner, az „új kedvenc”
nyomógomb segítségével adható meg.
Teljesítési feltételek:
•
•

A terhelendő számlán rendelkeznie kell az átutalás összegének és a kapcsolódó banki díjtételnek
megfelelő fedezettel.
Az adott átutalás teljesítése részösszegben nem lehetséges.

Műveletek
Új kedvenc: az Új kedvenc hozzáadása oldalt nyitja meg, ha nincs még kedvenc kiválasztva.
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Tovább: érvényesíti a bevitt adatokat. Ha a kötelező mezők bármelyike hibásan lett kitöltve, akkor
hibaüzenet jelenik meg.

AJÁNLATOK
Ajánlataim - Személyre szóló ajánlatok
A funkció célja: az alkalmazás segítségével könnyen elérhető és igényelhető hiteltermékek,
ajánlatok áttekintése. A funkción belül elérhető és áttekinthető a személyre szóló termékajánlatok
összessége. Az ajánlatok elolvasásával és érdeklődés elfogadásával néhány egyszerű lépésben
áttekintheti, elfogadhatja és megigényelheti az Önnek szóló termékajánlatokat.

SZÁMLÁK
Számlaáttekintő
A funkció célja: aktuális és részletes kimutatás nyújtása az Ön pénzügyi helyzetéről.
Számlainformáció az elérhető egyenleg feltüntetésével.
Gyors hozzáférés menü
A Számlaáttekintő oldalon található Gyors hozzáférés legördülő menü segítségével gyorsan átléphet a
kiválasztott számla Számlainfó oldalára. A menü a számláit tulajdonjog, azaz banki jellemzők alapján
rendezve és csoportosítva listázza ki.
A Gyors hozzáférés menüben minden egyes számla egy számlanévvel jelenik meg. Számlanév
hiányában a számlaszám látható.
A Gyors hozzáférés menüben egy bizonyos számlára kattintva az azonnal megnyílik a Számlainfó
oldalon.
Saját számláim mini alkalmazás (widget)
A Saját számláim mini alkalmazás (widget) kártya formátumban jeleníti meg a számláit.
Egyéb számláim mini alkalmazás, opcionális (widget)
Az Egyéb számláim mini alkalmazás (widget) kártya formátumban jeleníti meg a rendelkezői
ügyfélkapcsolatba vont számláit. Ezek a számlák külön fül alatt jelennek meg.
Jóváírások és terhelések - Számlatörténet
A Számlaáttekintő oldalon látható bármelyik számla számlatörténete, amely megnyílik a mini
alkalmazáson lévő Részletek gombra kattintva.
A funkció célja: a kiválasztott számla utolsó 10 db vagy tetszőleges időintervallumban lekérdezhető
könyvelt forgalmi tételeit mutatja. A funkcióban grafikonon is megjelenítésre kerül az adott naptári
hónapban könyvelt összes jóváírás és terhelés. A képernyő görgetésével a tételek folyamatosan
jelennek meg. A Mutass többet feliratra kattintva további 10 tétel jelenik meg. A szűrő segítségével a
leválogatás tetszőlegesen módosítható.
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Számlainfó
A Számlatörténet információ gombjára kattintva megnyílik a Számlainfó oldal. A Számlainfó oldal az
alábbi adatokat tartalmazza:
• Számla típusa,
• GIRO számlaszám,
• IBAN számlaszám,
• Számlanyitás dátuma,
• Éves betéti kamat,
• Előjegyzett kifizetendő kamat összege: a lekérdezés időpontjáig felmerült, de még nem jóváírt
kamatösszeg,
• Alkalmazott kamatadó,
• Egészségügyi hozzájárulás mértéke,
• Kamatelszámolás fordulónapja,
• Éves folyószámla hitelkamat: a számla rendelkezésre álló egyenlegén felüli költésekre,
folyószámlahitel esetén a folyószámlahitel összegére felszámított kamat mértéke,
• Éves kényszerhitel kamat: a folyószámlahitel egyenlegén felüli költésekre számított kamat
mértéke,
• Előjegyzett terhelendő kamat összege: a lekérdezés időpontjáig gyűjtött, de még nem terhelt
kamatösszeg,
• Kamatelszámolás fordulónapja.

MEGBÍZÁSOK
Átvezetés
Az Átvezetés funkció segítségével forint devizanemben indíthat átutalásokat saját számlái között,
vagy ugyanazon tulajdonoshoz tartozó delegált vagy jogi képviselői számlákra, 3 egyszerű lépésben
(beviteli oldal, összesítő oldal és hitelesítési oldal).
A funkció célja: forintszámláról forintösszeg átvezetése saját forint és deviza számlák között.
Teljesítési feltételek: a terhelendő számlán adott napon rendelkezésre kell állnia az átvezetések
összegének megfelelő fedezetnek.
•

Az adott átvezetés teljesítése részösszegben nem lehetséges.

Teljesítés napja: az átvezetések a beadás napján azonnal teljesülnek. Először fedezetvizsgálat
történik, majd a számla terhelésére és a kedvezményezett számla jóváírására kerül sor.
Átvezetés – Beviteli oldal
A Megbízások menü Átvezetés lehetőséget választva az Átvezetés beviteli oldalát nyitja meg.
•

•

Terhelendő számla (bevitel, vízszintes navigáció): az Ön aktív számláit listázza ki, ahonnan
az átvezetést elindíthatja. Minden egyes számla az alábbi adatokkal együtt jelenik meg:
Számlaazonosító (vagy számlaszám), Számla típusa és Teljes rendelkezésre álló egyenleg.
Kedvezményezett számla (bevitel, vízszintes navigáció): az Ön aktív számláit listázza ki,
ahova az átvezetést elindíthatja. Minden egyes számla az alábbi adatokkal együtt jelenik meg:
Számlaazonosító (vagy számlaszám), Számla típusa és Teljes rendelkezésre álló egyenleg.
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•

•
•
•

Összeg beviteli mező: írja be az átvezetni kívánt összeget. A rögzített összeg forintban értendő.
Csak egész szám adható meg, ami folyamatosan írva automatikusan (vesszők és szóközök
nélkül) tagolódik.
Devizanem: HUF (nem választható)
Havi limit (nem módosítható)
Napi limit (nem módosítható)

A kifizetéshez tartozó választható mezők különféle címkék alatt, több csoportban jelennek meg,
kibontási, illetve visszazárási lehetőséggel. Alapértelmezésben a mezők nem láthatóak.
A Részletek címkéjű csoport az opcionális beviteli lehetőségeket tartalmazza:

•

• Értéknap: itt tudja meghatározni a kifizetés napját. Írja be az átvezetés teljesítésének (számlája
terhelésének) napját, melyet legkorábban a megbízás beadását követő banki munkanapra
adhat meg. Ezt a dátumot legfeljebb egy évre előre lehet megadni. Ha üresen marad, a
kifizetés eseti átvezetés lesz. Ha a kedvezményezett számla nem HUF számla értéknap nem
adható meg.
Közlemény (választható, maximum 140 karakter): bármilyen tetszőleges megjegyzés beírható.

Műveletek
Tovább: ezzel a gombbal rögzíti a tételt, majd megjelenik az Összesítő képernyő.
Átvezetés – Összesítő oldal
Miután a Beviteli oldalon minden adatot megadott, kattintson a Tovább gombra az Összesítő oldal
megjelenítéséhez, ahol áttekintheti és módosíthatja az átvezetési adatokat.
Terhelendő számla: Számlaazonosító és Számlaszám
Összeg: Összeg és Devizanem
Kedvezményezett: Számlaazonosító és Számlaszám
Mégsem: visszalép a Beviteli oldalra, ahol a már bevitt fizetési adatokat módosíthatja.
Aláírás most: kifizetés véglegesítése.
Mentés: amennyiben a mentést választja, az adott átvezetés mentésre kerül, amit később a
Kifizetendő menüpont alatt módosíthat, véglegesíthet és jóváhagyhatja kifizetésre.
Műveletek
Átvezetés – Engedélyezési oldal
Hagyja jóvá a megbízást. Ha a Profilom/Beállítások felületen nem engedélyezte a Gyorsfizetés
lehetőséget, akkor átutalásait engedélyeznie kell.
Az átutalási megbízás sikeres engedélyezését követően továbblép a Visszaigazoló oldalra.
Átvezetés - Visszaigazoló oldal
A Visszaigazoló oldal a következő estekben nyílik meg:
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• miután az Összesítő oldalon visszaigazolja a folyamatot (amennyiben
engedélyezése nem szükséges), vagy
• az Engedélyezés oldalon történő sikeres engedélyezést követően.

a

fizetések

A Visszaigazoló oldal az alábbi adatokat tartalmazza:
• A Tranzakció sikeres teljesítését közlő üzenet (pl. „Sikeres megbízás”),
• Tranzakció azonosító.

Részletek (alapértelmezésben rejtett állapotban, kibontási, illetve visszazárási lehetőséggel):
Terhelendő számla: Számlaazonosító és Számlaszám
Összeg: Összeg és Devizanem
Kedvezményezett: Számlaazonosító és Számlaszám
Hivatkozási szám: Egyedi azonosító
Összeg: Összeg és Devizanem
Teljesítés napja: amelyen a megbízás megtörténik.
Közlemény: amennyiben meghatározásra került.
Műveletek
Letöltés: a bizonylat letöltése digitális (pdf) formátumban.
Új megbízás: új megbízás kezdeményezése, az alapértelmezés szerinti Nyitóoldalra való
átirányítással.

Átutalás
Az Átutalás funkció belföldi forint, illetve SEPA (euró devizautalás) megbízásokra ad lehetőséget. Ez a
folyamat a kedvezményezett kiválasztásával kezdődik és a kifizetés engedélyezésével és a megbízás
visszaigazolásával zárul.
A funkció célja: bankon belüli vagy bankközi (GIRO rendszeren keresztüli) forint, illetve nemzetközi
euró SEPA átutalási megbízás indítása.
Az Áttekintés oldal elérése: sikeres bejelentkezést követően, a Megbízások - Átutalás menüben az
Átutalás sor megérintésével elérhetővé válik a funkció.
Teljesítési feltételek:
•
•

Az adott átutalás teljesítése részösszegben nem lehetséges.
SEPA átutalás indításához euró devizanemű számlával kell rendelkeznie

Átutalás - Nyitóoldal
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A Megbízások – Átutalás lehetőségekre kattintva átkerül az átutalások nyitóoldalára, ahol
kiválaszthatja, hogy egy korábban elmentett (a Partnerek ikon menü alatt található)
kedvezményezettnek vagy egy új kedvezményezettnek kíván-e fizetést kezdeményezni.
Műveletek
Tranzakció új partnernek: az Új fizetés oldalt nyitja meg. (Alapértelmezett opció!)
Számlatulajdonos (Partnerek ikon): meglévő kedvezményezettjeit listázza ki, korábbi partnerek
közül választhat.
Legutóbbi: legutóbbi megbízások listáját mutatja (Partnerek ikonra kattintás után).

Műveletek
Tranzakció új partnernek: új kifizetést kezdeményez, az Új fizetés pontban leírtaknak megfelelően.

Legutóbbi (– Partnerek ikonra kattintás után)
A Nyitóoldalon megjelenik a Legutóbbi megbízások fül az Ön által végrehajtott legutóbbi 10 tranzakció
felsorolásával, ahol gyorsan áttekintheti a lehetséges kedvezményezetteket.
A Legutóbbi megbízások listán megjelenő tranzakciók mindegyike a következő információkat
tartalmazza:
•
•
•
•
•

Tranzakció időpontja: a tranzakció beküldésének napja.
Kedvezményezett fényképe: a kedvezményezettről elmentett fénykép, amennyiben van.
Megbízható ikon (Csillag ikon): a felsorolt kedvezményezettek esetében a kifizetést nem
szükséges engedélyezni (meghatározott értékhatáron belül).
Kedvezményezett neve: a kapcsolat neve.
A kifizetés összege és devizaneme: a kifizetés összege és annak devizaneme.

Partnerlista (Partnerek ikon)
Ha nincs megjelenítendő Partner, akkor az „Önnek még nincs kedvezményezettje” üzenet jelenik
meg, az Új kedvezményezett hozzáadása hivatkozással. A hivatkozásra kattintva elérhetővé válik a
megfelelő funkció. A Partnerek listáján megjelenő kedvezményezettek mindegyike a következő
információkat tartalmazza:
•
•
•
•

Kedvezményezett fényképe: a kedvezményezettről elmentett fénykép.
Kedvenc ikon (Csillag ikon): csak az értékhatár túllépése esetén kell megadni a token által
generált kódot.
Kedvezményezett neve: a kapcsolat neve.
Kedvezményezett beceneve: a kedvezményezett Ön által választott neve.

Műveletek
Számlaszám/Másodlagos számlaazonosító: a Beviteli oldalt nyitja meg, ahol az új Partner adatait
rögzítheti. Másodlagos számlaazonosító használatára az Azonnali átutalás bevezetését követően lesz
lehetőség.
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Sablon: legalább egy Számlaszám vagy Másodlagos számlaazonosító megadása szükséges a
kitöltéséhez.
Számlaszám/másodlagos számlaazonosító megadása

•

Számlaszám / másodlagos számlaazonosító: válassza ki a listából, hogy milyen típusú
azonosítót kíván megadni számlaszám, telefonszám, emailcím, adószáma vagy adóazonosító
jel. Egyszerre csak egy azonosítóhoz rögzíthet adatot. A kiválasztott azonosító típusának
megfelelő beviteli mezők kitöltendők.

Számlaszám esetén kitöltendő mezők:

•
•

•

•
•
•
•
•

Számlatulajdonos (kötelező mező): Kedvezményezett neve mező (kötelezően
megadandó, maximum 70 karakter): itt megadhatja a kedvezményezett vezeték- és
keresztnevét.
Számlaszám (kötelező): a Számlaszám mezőbe írja be a kedvezményezett
számlaszámát. A számlaszámot az alábbi formátumok valamelyikében kell megadni: 3*8as vagy 2*8-as formátumban. A formátum ellenőrzése (CDV érvényesítés) valós időben
történik. Opcionális lehetőség: IBAN formátum.
Megbízható számla: lehetősége van a kedvezményezett számláját a megbízható
partnerek közé felvenni. Amennyiben engedélyezi, a jövőben PIN kód hasznlata nélkül
utalhat erre a számlára.
Becenév: kedvezményezett partner tetszőleges rövid neve
SWIFT: a kedvezményezett bankjának azonosító kódja
Számla címe: a kedvezményezett címe
Bank neve: kedvezményezett bankjának neve
Bankfiók: kedvezményezett bankfiókjának neve

Telefonszám esetén kitöltendő mezők:
•
•

•
•

Telefonszám (kötelező mező): EGT tagállam országkódjával ellátott mobilszám
rögzíthető. Alapbeállításként a +36 országkód szerepel.
Megbízható számla: lehetősége van a kedvezményezett számláját a megbízható
partnerek közé felvenni. Amennyiben engedélyezi, a jövőben PIN kód hasznlata nélkül
utalhat erre a számlára.
Szolgáltató: Telenor, Vodafone, Telekom választható
Becenév: kedvezményezett partner tetszőleges rövid neve

Emailcím esetén kitöltendő mezők:
•
•

•

Email (kötelező mező): legalább egy karakter, „@” jel és utána a „.” karakter megadása
szükséges
Megbízható emailcím: lehetősége van a kedvezményezett emailcímét a megbízható
partnerek közé felvenni. Amennyiben engedélyezi, a jövőben PIN kód hasznlata nélkül
utalhat erre a számlára.
Becenév: kedvezményezett partner tetszőleges rövid neve

Adószám esetén kitöltendő mezők:
•

Adószám (kötelező mező): adja meg a kedvezményezett adószámát
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•

•

Megbízható adószám: lehetősége van a kedvezményezett adószámát a megbízható
partnerek közé felvenni. Amennyiben engedélyezi, a jövőben PIN kód hasznlata nélkül
utalhat erre a számlára.
Becenév: kedvezményezett partner tetszőleges rövid neve

Adóazonosító jel esetén kitöltendő mezők:
•
•

•

Adóazonosító jel (kötelező mező): adja meg a kedvezményezett adóazonosító jelét
Megbízható adóazonosító jel: lehetősége van a kedvezményezett adóazonosító jelét a
megbízható partnerek közé felvenni. Amennyiben engedélyezi, a jövőben PIN kód
használata nélkül utalhat erre a számlára.
Becenév: kedvezményezett partner tetszőleges rövid neve

A Kedvezményezett adatai oldal az alábbi adatokat jeleníti meg:
•
•
•
•
•

Kedvezményezett fényképe: az Ön által előzetesen meghatározott fénykép.
Kedvezményezett neve: a kapcsolat neve.
Kedvenc ikon (Csillag ikon): a felsorolt kedvezményezettek esetében a fizetést nem szükséges
engedélyezni (meghatározott értékhatáron belül).
Számlacsoport: az adott kedvezményezetthez elmentett összes számlaszámot tartalmazza.
Legutóbbi megbízások csoport: legfeljebb a legutóbbi 2 végrehajtott/előjegyzett megbízást
sorolja fel, melynek során megbízást kezdeményezett a kedvezményezett valamelyik számlájára.
Minden egyes megbízás az alábbi adatokkal együtt jelenik meg:
o a fizetési megbízás elküldésének napja,
o az indító számlája, amelyikről a megbízást indította,
o megbízás leírása,
o fizetés összege és
o devizaneme.
Műveletek

Másolás (a legutóbbi kifizetés mellett): a Beviteli oldalt nyitja meg, amely már kitöltésre került a
kiválasztott legutóbbi kifizetésből átmásolt információkkal.
Vissza: visszakerül a Kedvezményezettek fül alatti listára, ahonnan más kedvezményezettet
választhat.
Tranzakció új partnernek (Új megbízás)
A Nyitóoldalon új kapcsolatoknak szóló tranzakciókat hajthat végre és új kedvezményezetteket
menthet el. A kötelező adatok hiánytalan bevitelét és a folyamat megerősítését követően megnyílik a
Beviteli oldal, amelyen a Kedvezményezett neve mezőcsoport már kitöltésre került (csak olvasható
formában) a kedvezményezett adataival.
• Számlatulajdonos (beviteli, szöveg): kedvezményezett partner neve. Számlaszámra indított
megbízás esetén kötelező mező. Másodlagos számlaazonosítóra indított átutalás esetén
nem szükséges kitölteni.
• Számla azonosítója:
•

Számlaszám mező (beviteli, numerikus, kötelező): írja be a kedvezményezett
számlaszámát. A számlaszámot az alábbi formátumok valamelyikében kell megadni: 3*8- 561 -

•
•
•
•

as vagy 2*8-as formátumban. A formátum ellenőrzése (CDV érvényesítés) valós időben
történik. Opcionális lehetőség: IBAN formátum.
Adószám (beviteli, numerikus): 8 vagy 11 karakterből álló számsor (pl.: 12345678 vagy
12345678-1-22)
Adóazonosító jel (beviteli): 10 karakterből álló számsor (pl.: 1234567890)
Mobilszám (beviteli): EGT tagállam országkódjával ellátott mobilszám rögzíthető + jel,
országkód, - jel és a telefonszám (pl.: +36-301234567)
Emailcím: legalább egy karakter, „@” jel és utána a „.” karakter megadása szükséges.

Műveletek
Vissza: visszalépés a Nyitóoldal – Legutóbbi megbízások alapértelmezett képernyőjére.
Tovább: érvényesíti a bevitt adatokat. Ha a kötelező mezők bármelyike hibásan lett kitöltve, akkor
hibaüzenet jelenik meg.
Kötelező mezők:
•

Terhelendő számla:
• az Ön aktív számláit listázza ki, ahonnan belföldi megbízásokat indíthat.
• Minden egyes számla az alábbi adatokkal együtt jelenik meg: Számlaazonosító (vagy
számlaszám), Számla típusa és Teljes rendelkezésre álló egyenleg.

Kedvezményezett: üres beviteli mezőket jelenít meg a kedvezményezett adatainak beviteléhez.
•
•
•
•

Összeg: írja be az átutalni kívánt megbízás összegét. A meghatározott összeg devizaneme a
forint, SEPA átutalás esetén az euró.
Közlemény (beviteli, maximum 140 alfanumerikus karakter): a kifizetéshez fűzött megjegyzés
bevitele.
Havi limit (csak olvasható)
Napi limit (csak olvasható)

A kifizetéshez tartozó választható mezők a További mezők címke alatt találhatók. A választható
mezőkre vonatkozó szabályok:

•

•

•
•

•

Értéknap: határozza meg a kifizetés napját. Írja be az átutalás teljesítésének (számlája
terhelésének) napját, melyet legkorábban a megbízás beadását követő banki munkanapra adhat
meg. Ezt a dátumot legfeljebb egy évre előre lehet megadni. Ha üresen marad, a kifizetés ESETI
átutalás lesz. Ha a kedvezményezett számla nem HUF számla értéknap nem adható meg.
Átutaló azonosítója, típusa: az átutaló személyt vagy szervezetet azonosító adat, amely
megkönnyítheti a kedvezményezett számára az átutaló azonosítását. Az azonosító megadása
előtt ki kell választani, hogy szervezetet vagy magánszemélyt kíván-e azonosítani.
Tényleges fizető neve: nem a terhelendő számla tulajdonosa, hanem harmadik fél, aki a
kedvezményezett részére fizet vagy akinek nevében a terhelendő számla tulajdonosa fizet.
Tényleges fizető azonosítója, típusa: a tényleges fizető felet (személyt, vagy szervezetet)
azonosító adat. Az azonosító megadása előtt ki kell választani, hogy szervezetet vagy
magánszemélyt kíván-e azonosítani.
Kedvezményezett azonosítója, típusa: a kedvezményezett személyt vagy szervezetet
azonosító adat, amely megkönnyítheti az átutaló számára a kedvezményezett azonosítását. Az
azonosító megadása előtt ki kell választani, hogy szervezetet vagy magánszemélyt kíván-e
azonosítani.
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•
•

•

Tényleges kedvezményezett neve: nem a kedvezményezett számla tulajdonosa, hanem
harmadik fél, aki a kedvezményezett számláján jóváírt összeg címzettje.
Tényleges kedvezményezett azonosítója, típusa: a tényleges kedvezményezett felet
(személyt, vagy szervezetet) azonosító adat, amely megkönnyíti a fizetési művelet tényleges
kedvezményezettjének azonosítását. Az azonosító megadása előtt ki kell választani, hogy
szervezetet vagy magánszemélyt kíván-e azonosítani.
Átutalás jogcíme: a hivatalos jogcímközléssel meghatározható a tranzakció típusa. A
pénzforgalmi szolgáltatók a számlatulajdonosok számára (átutalók és kedvezményezettek)
pénzforgalmukról kimutatásokat, statisztikákat készíthetnek. Az ISO20022 külső kódlistából
kiválasztott jogcímkód. Csak alfabetikus lehet, 4 karakterből állhat, online érvényesítéssel.

Átutalás – Összesítő oldal
Az Összesítő oldalon ellenőrizheti és mentheti a korábban meghatározott tranzakciójának adatait,
továbbá módosíthatja is azokat, ha visszalép a Beviteli oldalra. Nem díjmentes belföldi forint átutalás
esetében az összesítő oldalon megjelenik a tranzakciós jutalék.
Műveletek
Mégsem: ezzel törli a kifizetést. Rákattintva megjelenik a „Biztos?” felugró ablak, ahol megerősítheti
a kifizetés törlését.
Vissza: visszakerül a Beviteli oldalra, ahol a már bevitt fizetési adatokat módosíthatja.
Aláírás most: fizetés véglegesítése: a rendszer ellenőrzi, hogy a kifizetés teljes összege valóban az
aktuális csatorna szerinti napi limit alatt van-e. Amennyiben NINCS, akkor hibaüzenet jön, ha IGEN,
akkor megnyílik az Engedélyezés oldal.
Aláírás később: Amennyiben a mentést választja, az adott átutalás mentésre kerül, amit később a
Kifizetendő menüpont alatt módosíthat, véglegesíthet és jóváhagyhatja kifizetésre. Megnyílik a
Visszaigazoló oldal az alábbi kérdéssel: Új fizetési megbízást kíván-e indítani a Nyitóoldalon vagy a
Kifizetendő listát szeretné megnyitni?

Átutalás – Engedélyezés oldal
Ha engedélyeznie kell a fizetési megbízásokat, akkor az Összesítő oldalon kattintson az Aláírás most
gombra, ahonnan továbblép az Engedélyezés oldalra. A következő megbízásokat kell engedélyezni:
nem megbízható kedvezményezettek, illetve értékhatár feletti megbízható kedvezményezettek esetén.
A fizetési megbízás sikeres engedélyezését követően továbblép a Visszaigazoló oldalra.
Műveletek
Mégsem gomb: a Kifizetés lezárása felugró képernyő a lezárás megerősítését kéri.
Kifizetés folytatása: a gomb megnyomásával továbblép az Engedélyezés oldalra.
Kifizetés lezárása: a bevitt fizetési adatok elvesznek, átirányítás a Nyitóoldalra.
Átutalás – Visszaigazolás oldal
Ha az Engedélyezés képernyőn a kifizetés engedélyezése sikeresen megtörtént, megnyílik a
Visszaigazolás képernyő, ahol a tranzakciónak megfelelő (csak olvasható) üzenet fogadja. Sikeres
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fizetési megbízás esetén „Sikeres megbízás”, elutasított megbízás esetén „Megbízás elutasítva”, vagy
mentett kifizetés esetén „Megbízások közé mentve” üzenet fogadja.
Hivatkozási szám: egyedi tranzakció-azonosító.
Azonnali átutalási megbízás esetén a „Függő” státuszú „Sikeres megbízás”-ok teljesítését a
Számlák/Tranzakciók listában ellenőrizheti. A visszautasított tételeket a Megbízások/Megbízások
listája/Nem teljesült tételek listájában tekintheti meg.
Műveletek
Bizonylat letöltése: a bizonylat letöltése digitális (pdf) formátumban.
Új kifizetés: új belföldi kifizetés kezdeményezése, az alapértelmezés szerinti Nyitóoldalra való
átirányítással.
Kész: visszatérés a Nyitóoldalra.
További részletek: kibontás után az alábbi adatok jelennek meg: Indítószámla azonosítója és
számlaszáma, Kedvezményezett adatcsoport (kedvezményezett neve és számlaszáma), Összeg
(kifizetés összege és devizaneme), Teljesítés napja (a tényleges kifizetés dátuma), Közlemény (a
kifizetés közleménye), a Beviteli oldalon rögzített minden egyéb fizetési adat.

Deviza átvezetés
Funkció célja: deviza átvezetési és konverziós megbízás saját számlák között.
Forint számláról forint összegben deviza számlára indított átvezetés 2020. március 2-től az Átvezetés
menüben adható meg.
Teljesítés feltételei:
•
A terhelendő számlán a teljesítés napján megfelelő fedezetnek kell rendelkezésre állnia.
•
Az adott megbízás részösszegére teljesítés nem lehetséges.
Teljesítés napja és időpontja: a benyújtott megbízások a banki órarend és a vonatkozó
Üzletszabályzat szerint kerülnek teljesítésre.

Deviza átvezetés – Beviteli oldal
A Megbízások menü Deviza átvezetés lehetőségét választva megnyílik a funkció.
Terhelendő számla: az Ön aktív számláit listázza ki, ahonnan a megbízást elindíthatja. Minden egyes
számla az alábbi adatokkal együtt jelenik meg: Számlaazonosító (vagy számlaszám), Számla típusa,
Teljes rendelkezésre álló összeg és Eladási deviza (számla devizaneme).
Jóváírandó számla: válassza ki a célszámlát. Minden egyes számla az alábbi adatokkal együtt
jelenik meg: Számlaazonosító (vagy számlaszám), Számla típusa, Teljes rendelkezésre álló egyenleg.
Összeg (kötelezően megadandó, maximum 13 karakter), devizanem: írja be az átutalási
megbízás összegét, tizedes értéket ponttal elválasztva adhat meg.
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Új bevitel megerősítését követően a kalkuláció a korábban meghatározott devizanemről azonnal átvált
az új devizanemre. Megjelenik továbbá egy jognyilatkozat is, amely a teljesítés napján érvényes
esetlegesen eltérő devizaárfolyamra figyelmeztet.
Devizanem: csak a vételi vagy eladási számla devizaneme választható.
Műveletek
Tovább: a kalkuláció végrehajtását követően megnyílik az Összesítő oldal.
Devizaátvezetés – Összesítő oldal
Miután a Beviteli oldalon a szükséges adatokat rögzítette és a folyamatot megerősítette, az Összesítő
oldal nyílik meg a bevitt adatokkal.
Műveletek
Vissza: visszakerül a Beviteli oldalra.
Mégsem: az összes adat elvetése, visszatérés a Megbízások menüpontra.
Aláírás most: a rendszer ellenőrzi, hogy a kifizetés teljes összege valóban az aktuális csatorna
szerinti napi limit alatt van-e, és ha NINCS, akkor hibaüzenet jön, ha IGEN, akkor megnyílik az
Engedélyezés oldal.

Deviza átvezetés – Engedélyezés oldal
Ha engedélyeznie kell a megbízásokat, akkor az Összesítő oldalon kattintson a Tovább gombra,
ahonnan továbblép az Engedélyezés oldalra. A megbízás sikeres engedélyezését követően továbblép
a Visszaigazoló oldalra.
Ha a Profilom területen nem engedélyezte a Gyorsfizetés lehetőséget, akkor megbízásait
engedélyeznie kell.

Deviza átvezetés – Visszaigazoló oldal
A Visszaigazoló oldal a következő estekben nyílik meg:
•

miután az Összesítő oldalon visszaigazolta a folyamatot (amennyiben a fizetések
engedélyezése nem szükséges), vagy
• az Engedélyezési oldalon történő sikeres engedélyezés után.
További adatok (alapértelmezésben rejtett állapotban, kibontási, illetve visszazárási lehetőséggel).
Kibontás után az alábbi adatok jelennek meg:
•
•
•
•
•
•

Terhelendő számla adatcsoport: az indító számlaazonosító és számlaszám,
Jóváírandó számla adatcsoport: a kedvezményezett számlaazonosító és számlaszám,
Hivatkozási szám: egyedi tranzakció-azonosító,
Összeg: összeg és devizanem,
Teljesítés napja: amelyen az átutalás megtörténik,
Közlemény: ha meghatározásra került.
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Műveletek
Letöltés: a bizonylat letöltése digitális (pdf) formátumban.
Megosztás: a bizonylat megosztása különféle közösségi hálózatokon.

Mobilegyenleg-feltöltés
A funkció célja: A Telenor, a Telekom és a Vodafone Magyarország, mint eladó által nyújtott
mobiltelefon előfizetői kártya (termék) feltöltése Feltételes Átutalással.
Teljesítési feltételek: a terhelendő számlán adott napon rendelkezésre kell állnia a feltöltések
összegének megfelelő fedezetnek.
• Az adott feltöltés teljesítése részösszegben nem lehetséges.
• A megadott telefonszám egy létező, ún. előfizetői kártya (pre-paid) rendszerű, nem letiltott szám
legyen.
• Figyelem! Az előfizetői kártyafeltöltés során a kártyás (pre-paid) előfizetések mellett a számlás
(post paid) előfizetéssel rendelkező ügyfelek emelt díjas szolgáltatásokhoz tartozó elkülönített
számlájának egyenlege is feltölthető!
• Teljesítés időpontja: Mind az előfizetői kártya feltöltése, mind pedig a számla terhelése azonnal,
a tranzakció elküldése után megtörténik. A sikeres teljesítésről a szolgáltató SMS üzenetet küld.
Amennyiben technikai probléma miatt az előfizetői kártya feltöltése meghiúsul, úgy a számláján a
kiválasztott feltöltési összegnek megfelelő fedezet a következő munkanapon esedékes
szolgáltatóval történő egyeztetésig zárolásra kerülhet. Amennyiben az egyeztetés során a Bank
sikeres feltöltésről értesül, úgy a számlája utólagos terhelésre kerül, melyet a
Számlainfó/Történet/Számla menüpontban ellenőrizhet. Sikertelen feltöltés esetén a zárolás
feloldásra kerül.
• Mobiltelefon előfizetői kártya feltöltés folyamata: A Beviteli képernyőn rögzített előfizetői kártya
feltöltési paraméterek az Összesítő képernyőn jelennek meg, ahol a megbízást ellenőrizheti. A
megbízás teljesítéséről megerősítést követően a Visszaigazoló képernyőn tájékozódhat.

Mobilegyenleg-feltöltés – Beviteli oldal új megbízás esetén
Fontos: egy tranzakcióval egyszerre csak egy telefonszámhoz tartozó előfizetői kártyát tölthet fel. A
telefonszám helyességéről mindig győződjön meg! Amennyiben a rosszul rögzített telefonszám
létezik, a feltöltés akkor is megtörténik, ha az nem az Ön telefonszáma. A rosszul rögzített
telefonszámra történő sikeres feltöltés ellenértéke nem igényelhető vissza.
Terhelendő számlaszám: válassza ki a terhelendő forint számla számát, melyről megbízását indítja.
Kedvezményezett telefonszám: adja meg 9 jegyű telefonszámát. A megadott telefonszámok
elmentésre kerülnek, így a következő alkalommal már kényelmesen ki tudja választani a kívánt
számot a Partnerek listából vagy a Telefonkönyvből.
Mobilszolgáltató: Telenor, Telekom, Vodafone.
Feltöltő kártya ára (Összeg, HUF): válasszon a szolgáltató által megadott feltöltési összegekből.
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Műveletek
Tovább: ezzel a gombbal rögzíti a tételt, majd megjelenik az Összesítő képernyő.

Mobilegyenleg feltöltés – Összesítő oldal
Miután a Beviteli oldalon minden adatot megadott, kattintson a Tovább gombra az Összesítő oldal
megjelenítéséhez, ahol áttekintheti és módosíthatja az átvezetési adatokat.
Mégsem: visszalép a Beviteli oldalra, ahol a már bevitt fizetési adatokat módosíthatja.
Aláírás most: feltöltés véglegesítése.
Műveletek

Mobilegyenleg feltöltés – Engedélyezési oldal
Hagyja jóvá a megbízást.
A megbízás sikeres engedélyezését követően tovább lép a Visszaigazoló oldalra.
Mobilegyenleg feltöltés - Visszaigazoló oldal
A Visszaigazoló oldal a következő estekben nyílik meg:
• miután az Összesítő oldalon visszaigazolja a folyamatot (amennyiben
engedélyezése nem szükséges), vagy
• az Engedélyezés oldalon történő sikeres engedélyezést követően.

a

A Visszaigazoló oldal az alábbi adatokat tartalmazza:
• a Tranzakció sikeres teljesítését közlő üzenet (pl. „Sikeres megbízás”),
• tranzakció azonosító.

Részletek (alapértelmezésben rejtett állapotban, kibontási, illetve visszazárási lehetőséggel):
Terhelendő számla: Számlaazonosító és Számlaszám
Összeg: Összeg és Devizanem
Hivatkozási szám: Egyedi azonosító
Teljesítés napja: amelyen a megbízás megtörténik.
Műveletek
Letöltés: a bizonylat letöltése digitális (pdf) formátumban.
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fizetések

Új feltöltés: új megbízás kezdeményezése, az alapértelmezés szerinti Nyitóoldalra való
átirányítással.

Megbízások listája
A funkció célja: a funkció segítségével Ön áttekintheti kimenő fizetési megbízásait.
A Megbízások listája menüpontra kattintva megnyílik a Lista oldal, ahol a fizetési megbízások 4
csoportra osztva jelennek meg, státusztól függően, a következő sorrendben:
•
•
•
•

Jóváhagyásra vár
Értéknapos
Beérkezett
Nem teljesült

Jóváhagyásra vár
Funkció célja: a már létrehozott, de még engedélyezésre váró megbízásait tekinthet meg ezen a
listán. A lista segítségével egy lépésben, könnyen engedélyezheti ezeket a megbízásokat.
Ezek már létrehozott, de még nem engedélyezett megbízások. Az egyes fizetési tételek az alábbi
adatokkal jelennek meg:
•
•
•
•

Dátum: fizetés esedékessége.
Címzett: kedvezményezett neve.
Összeg: a fizetés összege és devizaneme.
Műveletek: Nézet, Szerkesztés, Törlés.

Értéknapos
Funkció célja: átutalás kezdeményezése előre megadott összeggel, előre meghatározott banki
munkanapra (értéknapra).
Teljesítési feltételek:
•

A terhelendő számlán az értéknapon (a terhelés napján) rendelkezésre kell állnia az
átutalás(ok) összegének és a kapcsolódó banki díjtételnek megfelelő fedezetnek. Több átutalás
egyidejű küldése esetén a beadás sorrendjében történik a teljesítés.

A később teljesítendő engedélyezett megbízásokat tekintheti meg. Az egyes fizetési tételek az alábbi
adatokkal jelennek meg:
•
•
•
•

Dátum: fizetés esedékessége.
Címzett: kedvezményezett neve.
Összeg: a fizetés összege és devizaneme.
Műveletek: Nézet, Másolás, Szerkesztés, Törlés, Küldés e-mailben.

Teljesített tételek
Itt a sikeresen végrehajtott megbízásait tekintheti meg. Az egyes fizetési tételek az alábbi adatokkal
jelennek meg:
•

Dátum: a kifizetés végrehajtásának napja.
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•
•
•

Címzett: kedvezményezett neve.
Összeg: a fizetés összege és devizaneme.
Műveletek: Nézet, Másolás, Küldés e-mailben, Szűrés, Mindent kiválaszt, Továbbiak
betöltése.

Sikertelen tételek
A lista a rendszer által elutasított megbízásait jeleníti meg. Az egyes fizetési tételek az alábbi
adatokkal jelennek meg:
•
Dátum: a kifizetés meghiúsulásának napja.
•
Címzett: kedvezményezett neve.
•
Összeg: a fizetés összege és devizaneme.
•
Műveletek: Nézet, Másolás, Küldés e-mailben, Szűrés, Mindent kiválaszt
Megbízás részletes adatai
Egy tetszőleges kifizetési tételre kattintva további adatok jelennek meg az adott kifizetésre
vonatkozóan:
•
Tranzakció időpontja,
•
A tranzakció rövid leírása: Tranzakció összege, Fizető fél neve, Kedvezményezett neve,
Közlemény,
•
Fizető fél adatai,
•
Kedvezményezett adatai,
•
Tranzakció részletező,
•
További műveletek: Bizonylat megosztása stb.
Szűrők használata
A Szűrők oldalon az alábbi szempontok közül válogathat:
▪
Mikor?
▪
Összeg
•
Innen összege
•
Ide összege
▪
Devizanem
▪
Kedvezményezett

Műveletek
Nézet gomb: Bizonylat letöltése, Bizonylat megosztása, Kifizetés másolása.
Partnerlista
A Partnerek listája felhasználóhoz kötött, és az Ön által korábban a listán rögzített
kedvezményezettek nevét tartalmazza. A Partnerlista funkció csak mobilalkalmazáson használatos,
szerződéskötéskor a jelenlegi banki rendszerekből történik a szinkronizációja amennyiben az
rendelkezésre áll. Későbbiekben az Internet Bankon nem kezelhető és nem elérhető.
A funkció célja: forint-kifizetési kedvezményezett partnereinek és ügyfelekre vonatkozó adatoknak a
listáját tekintheti meg. Mivel az Ön tranzakcióinak nagy része gyakori partnereknek szól, e funkció
segítségével megkönnyítheti tranzakciói teljesítését azáltal, hogy partnerei tranzakciós adatait elmenti,
és később, amikor ugyanannak a partnernek teljesít átutalást, újra felhasználja.
Rögzíthet új átutalási partnereket, illetve módosíthatja vagy törölheti az adatbázis bármelyik tételét. A
könnyebb azonosíthatóság érdekében profilképeket is csatolhat partnereihez. Ezeket a profilképeket
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csak Ön láthatja, más felhasználó vagy banki alkalmazott nem férhet hozzá. Partnereit megbízható
felhasználóknak is minősítheti, így egy bizonyos értékhatár alatt külön token által generált kód nélkül
is átutalhat nekik összegeket.
A Partnerlista oldal elérése: a Megbízások – Partnerlista menüpontra kattintva az ügyfél a
Partnerlista oldalra kerül.
o
o
o

o

Itt láthatja az összes kedvezményezettet felsorolva.
A csoportban a kedvezményezettek nevei ábécé sorrendben jelennek meg A-tól Z-ig, vagyis
az A-val kezdődő nevek a lista elején találhatók.
Az azonos kezdőbetűjűnevek egy csoportban, az adott betűt jelölő címke alatt találhatók
Például az összes olyan kedvezményezett, akinek a neve „A” betűvel kezdődik, az „A”
csoportban jelenik meg.
Csak azok a betűk jelennek meg, amelyekhez legalább egy elmentett kedvezményezett
tartozik, a többi (0 kedvezményezettet tartalmazó) rejtve marad.

Műveletek
Új partner hozzáadása: új partner rögzíthető. Az alábbi adatok adhatók meg: Kedvezményezett
neve, Kedvezményezett beceneve, Számlaszám, Megjegyzés, Fénykép hozzárendelése a
kedvezményezetthez.
Kedvezményezett szerkesztése: az alábbi adatok módosíthatók: Kedvezményezett neve,
Kedvezményezett
beceneve,
Számlaszám,
Megjegyzés,
Fénykép
hozzárendelése
a
kedvezményezetthez.
Kedvezményezett törlése: meglévő átutalási partner törölhető (Kedvezményezett neve,
Kedvezményezett
beceneve,
Számlaszám,
Megjegyzés,
Fénykép
hozzárendelése
a
kedvezményezetthez).
Új Partner hozzáadása
•
•

Kedvezményezett neve: a kapcsolat neve.
Kedvezményezett beceneve: a kedvezményezett Ön által választott neve.

Műveletek
Számlaszám/másodlagos azonosító megadása

•

Számlaszám / másodlagos azonosító: válassza ki a listából, hogy milyen típusú azonosítót
kíván megadni
számlaszám, telefonszám, emailcím, adószáma vagy adóazonosító jel.
Egyszerre csak egy azonosítóhoz rögzíthet adatot. A kiválasztott azonosító típusának megfelelő
beviteli mezők kitöltendők.

Számlaszám esetén kitöltendő mezők:

•
•

Számlatulajdonos (kötelező mező): Kedvezményezett neve mező (kötelezően
megadandó, maximum 70 karakter): itt megadhatja a kedvezményezett vezeték- és
keresztnevét.
Számlaszám (kötelező): a Számlaszám mezőbe írja be a kedvezményezett
számlaszámát. A számlaszámot az alábbi formátumok valamelyikében kell megadni: 3*8-
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•

•
•
•
•
•

as vagy 2*8-as formátumban. A formátum ellenőrzése (CDV érvényesítés) valós időben
történik. Opcionális lehetőség: IBAN formátum.
Megbízható számla: lehetősége van a kedvezményezett számláját a megbízható
partnerek közé felvenni. Amennyiben engedélyezi, a jövőben PIN kód használata nélkül
utalhat erre a számlára.
Becenév: kedvezményezett partner tetszőleges rövid neve
SWIFT: a kedvezményezett bankjának azonosító kódja
Számla címe: a kedvezményezett címe
Bank neve: kedvezményezett bankjának neve
Bankfiók: kedvezményezett bankfiókjának neve

Telefonszám esetén kitöltendő mezők:
•
•

•
•

Telefonszám (kötelező mező): Magyar mobilszám rögzíthető. Alapbeállításként a +36
országkód szerepel.
Megbízható számla: lehetősége van a kedvezményezett telefonszámát a megbízható
partnerek közé felvenni. Amennyiben engedélyezi, a jövőben PIN kód használata nélkül
utalhat erre a számlára.
Szolgáltató: Telenor, Vodafone, Telekom választható
Becenév: kedvezményezett partner tetszőleges rövid neve

Emailcím esetén kitöltendő mezők:
•
•

•

Email (kötelező mező): legalább egy karakter, „@” jel és utána a „.” karakter megadása
szükséges
Megbízható emailcím: lehetősége van a kedvezményezett emailcímét a megbízható
partnerek közé felvenni. Amennyiben engedélyezi, a jövőben PIN kód használata nélkül
utalhat erre a számlára.
Becenév: kedvezményezett partner tetszőleges rövid neve

Adószám esetén kitöltendő mezők:
•
•

•

Adószám (kötelező mező): adja meg a kedvezményezett adószámát
Megbízható adószám: lehetősége van a kedvezményezett adószámát a megbízható
partnerek közé felvenni. Amennyiben engedélyezi, a jövőben PIN kód használata nélkül
utalhat erre a számlára.
Becenév: kedvezményezett partner tetszőleges rövid neve

Adóazonosító jel esetén kitöltendő mezők:
•
•

•

Adóazonosító jel (kötelező mező): adja meg a kedvezményezett adóazonosító jelét
Megbízható adóazonosító jel: lehetősége van a kedvezményezett adóazonosító jelét a
megbízható partnerek közé felvenni. Amennyiben engedélyezi, a jövőben PIN kód
használata nélkül utalhat erre a számlára.
Becenév: kedvezményezett partner tetszőleges rövid neve

KÁRTYÁK
Kártyaáttekintő
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A funkció célja: aktuális és részletes kimutatás nyújtása az Ön kártyáiról, a következőkre
vonatkozóan: kártyainformáció az elérhető egyenleg/felhasználható hitelkeret, kártyaszám és típus
feltüntetésével.

Gyors hozzáférés menü
A kártyaáttekintő oldalon található Gyors hozzáférés legördülő menü segítségével gyorsan átléphet a
kiválasztott kártya kártyainfó oldalára. A menü a kártyáit tulajdonjog, azaz banki jellemzők alapján
rendezve és csoportosítva listázza ki.
A Gyors hozzáférés menüben minden egyes kártya egy kártyaszámmal jelenik meg.
Hitelkártya mini alkalmazás (widget)
A hitelkártya mini alkalmazás (widget) kártya formátumban jeleníti meg a kártyáit.
Betéti kártya mini alkalmazás (widget)
A betéti kártya mini alkalmazás (widget) kártya formátumban jeleníti meg a kártyáit.
Kártyatranzakciók - Kártyatörténet
A Kártyaáttekintő oldalon látható bármelyik számla mini alkalmazáson lévő Részletek gombra
kattintva megnyílik az adott kártya kártyatörténete.
A funkció célja: a kiválasztott kártya utolsó 10db vagy tetszőleges időintervallumban lekérdezhető
tételeit mutatja. A funkcióban grafikonon is megjelenítésre kerül az adott naptári hónapban könyvelt
összes tranzakció. A képernyő görgetésével a tételek folyamatosan jelennek meg. A Mutass többet
feliratra kattintva további 10 tétel jelenik meg. A szűrő segítségével a leválogatás tetszőlegesen
módosítható.

Limitmódosítás
Funkció célja: bankkártyák napi készpénzfelvételi és vásárlási limitmódosítása. A Bank a
bankkártyákat a Kondíciós listában meghatározott napi alaplimitekkel (vásárlási limit és/vagy
készpénzfelvételi limit) bocsátja ki. Önnek lehetősége van bankkártyánként ettől eltérő napi költési
limiteket megállapítani. Az új limitek a módosítást követően azonnal hatályba lépnek. Az utolsó
rendelkezést a Bank mindaddig érvényesnek tekinti, amíg Ön azt felül nem bírálja és a limitet újra
nem módosítja. A napi költési limit forint alapú bankkártyák esetén forintban, deviza alapú bankkártya
estén devizában kerül meghatározásra.
Limitmódosítás folyamata: a Kártyaáttekintő képernyőn kiválasztott bankkártyához a Limitkezelés
és elérhetőség opcióban a kártyához tartozó napi költési limitet változtathatja meg.
Amennyiben a beállított limit nem felel meg Önnek, lehetősége van a módosításra a fent leírt folyamat
szerint. Lehetősége van csak rögzíteni, illetve hitelesíteni (aláírni) a módosítást, amely az
Aláírómappában ellenőrizhető.

Módosító képernyő
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Jelenlegi vásárlási limit: az Ön által kiválasztott bankkártyához tartozó aktuális vásárlási limit
(amennyiben tartozik hozzá ilyen lehetőség).
Jelenlegi készpénzfelvételi limit: az Ön által kiválasztott bankkártyához tartozó aktuális
készpénzfelvételi limit (amennyiben tartozik hozzá ilyen lehetőség).
Műveletek
Vissza: visszakerül a Beviteli oldalra.
Mégsem: az összes adat elvetése, visszatérés.
Aláírás most: megnyílik az Engedélyezés oldal.

Visszaigazolás oldal
Ha az Engedélyezés képernyőn az engedélyezés sikeresen megtörtént, megnyílik a Visszaigazolás
képernyő, ahol a megbízásnak megfelelő (csak olvasható) üzenet fogadja. Sikeres megbízás esetén
„Sikeres megbízás”, elutasított megbízás esetén „Megbízás elutasítva” üzenet fogadja.
Hivatkozási szám: egyedi tranzakció-azonosító.
Műveletek
Bizonylat letöltése: a bizonylat letöltése digitális (pdf) formátumban.
Kész: visszatérés a Nyitóoldalra.

Bankkártya aktiválás
Funkció célja: a mobilalkalmazásra engedélyezett bankszámlához tartozó elektronikus- és
dombornyomott, fő- és társkártyák aktiválása. Az aktiválás új és megújuló kártya esetén lehetséges,
az érvényesítés azonnal megtörténik. Az aktiválható kártyákon egy zöld „Aktivál” nyomógomb jelenik
meg, melynek segítségével az aktiválás kezdeményezhető.

Aktiválás képernyő
Kártyaszám: a megújítandó vagy új bankkártya hiányzó négy számát kell beírni (4 karakter).
Lejárat dátuma (hh/éé): a megújítandó vagy új bankkártya lejárati időpontját kell megadni hh/éé
formátumban. A „/” jelet manuálisan kell beírni.
Műveletek
Vissza: visszakerül a Beviteli oldalra.
Mégsem: az összes adat elvetése, visszatérés.
Aláírás most: megnyílik az Engedélyezés oldal.
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Visszaigazolás oldal
Ha az Engedélyezés képernyőn az engedélyezés sikeresen megtörtént, megnyílik a Visszaigazolás
képernyő, ahol a megbízásnak megfelelő (csak olvasható) üzenet fogadja. Sikeres megbízás esetén
„Sikeres megbízás”, elutasított megbízás esetén „Megbízás elutasítva” üzenet fogadja.
Hivatkozási szám: egyedi tranzakció-azonosító.
Műveletek
Bizonylat letöltése: a bizonylat letöltése digitális (pdf) formátumban.
Kész: visszatérés a Nyitóoldalra.

Tartozás kifizetés - Átvezetés
Tartozás kifizetése menüpontban egy könnyített átvezetést indíthat a hitelkártya költéseinek a
rendezésére. Előre felajánlott összegek közül választhat: minimum fizetendő, teljes előző havi költés
(záró egyenleg), tetszőleges összeg. A tetszőleges összeg nem lehet kisebb, mint a minimum
fizetendő. A funkció a kártya menüből és a hitelkártya widgetről is elérhető. Saját számlák közötti
átvezetésnek minősülő tranzakció csak saját számláról, saját számlák között érhető el.

A funkció célja: forintszámláról forintösszeg átvezetése saját hitelkártya számlára.
Teljesítési feltételek: a terhelendő számlán adott napon rendelkezésre kell állnia az átvezetések
összegének megfelelő fedezetnek.
•

Az adott átvezetés teljesítése részösszegben nem lehetséges.

Teljesítés napja: az átvezetések a beadás napján azonnal teljesülnek. Először fedezetvizsgálat
történik, majd a számla terhelésére és a kedvezményezett számla jóváírására kerül sor.
Beviteli oldal
•

•
•
•

Terhelendő számla (bevitel, vízszintes navigáció): az Ön aktív számláit listázza ki, ahonnan
az átvezetést elindíthatja. Minden egyes számla az alábbi adatokkal együtt jelenik meg:
Számlaazonosító (vagy számlaszám), Számla típusa és Teljes rendelkezésre álló egyenleg.
Kedvezményezett hitelkártya: az Ön aktív és előzetesen kiválasztott hitelkártyája.
Összeg beviteli mező: írja be az átvezetni kívánt összeget (más összeg). Választható: minimum
fizetendő összeg és Előző havi záró egyenleg (teljes tartozás).
Devizanem: HUF (nem módosítható).

Műveletek
Tovább: ezzel a gombbal rögzíti a tételt, majd megjelenik az Összesítő képernyő.
Összesítő oldal
Miután a Beviteli oldalon minden adatot megadott, kattintson a Tovább gombra az Összesítő oldal
megjelenítéséhez, ahol áttekintheti és módosíthatja az átvezetési adatokat.
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Terhelendő számla: Számlaazonosító és Számlaszám
Összeg: Összeg és Devizanem
Kedvezményezett: Kártyaszám
Mégsem: visszalép a Beviteli oldalra, ahol a már bevitt fizetési adatokat módosíthatja.
Aláírás most: kifizetés véglegesítése.
Mentés: amennyiben a mentést választja, az adott átvezetés mentésre kerül, amit később a
Kifizetendő menüpont alatt módosíthat, véglegesíthet és jóváhagyhatja kifizetésre.
Műveletek
Engedélyezési oldal
Hagyja jóvá a megbízást a token által generált kód segítségével. Ha a Profilom/Beállítások felületen
nem engedélyezte a gyorsfizetés lehetőséget, akkor átutalásait engedélyeznie kell.
A megbízás sikeres engedélyezését követően továbblép a Visszaigazoló oldalra.
Visszaigazoló oldal
A Visszaigazoló oldal a következő esetekben nyílik meg:
• miután az Összesítő oldalon visszaigazolja a folyamatot (amennyiben
engedélyezése nem szükséges), vagy
• az Engedélyezés oldalon történő sikeres engedélyezést követően.

a

fizetések

A Visszaigazoló oldal az alábbi adatokat tartalmazza:
• A Tranzakció sikeres teljesítését közlő üzenet (pl. „Sikeres megbízás”),
• Tranzakció azonosító.

Részletek (alapértelmezésben rejtett állapotban, kibontási, illetve visszazárási lehetőséggel):
Terhelendő számla: Számlaazonosító és Számlaszám
Összeg: Összeg és Devizanem
Kedvezményezett: Kártyaszám
Hivatkozási szám: Egyedi azonosító
Műveletek
Letöltés: a bizonylat letöltése digitális (pdf) formátumban.
Új megbízás: új megbízás kezdeményezése, az alapértelmezés szerinti Nyitóoldalra való
átirányítással.
Virtuális kártya
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A Virtuális Kártya funkció lehetővé teszi önnek, hogy új, korlátozott ideig érvényes virtuális kártyát
készítsen a saját aktív VISA Inspire kártyájához kapcsolva. A virtuális kártyák egyszer használatos
vagy többször használatos kártyák lehetnek.
A Virtuális kártya kizárólag interneten keresztül történő vásárlásra használható. A Virtuális Kártya
fizikailag nem kerül kibocsátásra. A virtuális kártya adatai eltérnek a fizikai kártya adataitól, de a
virtuális kártya minden esetben kapcsolódik egy fizikai kártyához, úgymond közvetítőként viselkedik
a fizikai kártya és a kereskedő között.
A virtuális kártyájával végrehajtott összes tranzakciót, a fizikai kártyára vonatkozó információk
között találja. Ez vonatkozik minden olyan területre, ahol a kártya adatai láthatók:
•
•
•

a kártya utolsó tranzakciója
a számlakivonat
a kártya számlája

A funkció célja: csökkenteni a kártyájával történő visszaélések kockázatát. A virtuális kártya
használata korlátozza a kártya lehetséges csalókkal szembeni kitettségét.
Virtuális kártya igénylése
A funkció a kártya menüből érhető el, az ’Új virtuális kártya’ menüre kattintva.

Beviteli oldal

•

Kapcsolódó fizikai kártya: az Ön aktív kártyáit listázza ki, amelyekhez igényelhető virtuális
kártya. Jelenleg kizárólag VISA Inspire kártyához igényelhető virtuális kártya. Minden egyes
kártya az alábbi adatokkal együtt jelenik meg: Számlaazonosító vagy számlaszám és a Teljes
rendelkezésre álló egyenleg.

•

Kártya típus: egyszer vagy többször használatos kártya kiválasztása.

o Naponta maximum 3 db egyszer és 1 db többször használatos virtuális kártya
igényelhető egy fizikai kártyához.

o Párhuzamosan 3 db egyszeri és 1 db többször használatos érvényes virtuális kártya
kapcsolódhat egy fizikai kártyához.

•

Érvényesség: A virtuális kártyák lejárati ideje nem nyúlhat túl a fizikai Bankkártya illetve lejárat
idején.

o Egyszer használatos kártya esetén az érvényességi idő minden esetben 5 nap, ez nem
módosítható. Amennyiben 5 napig nem használja azegyszer használatos virtuális
kártyát, akkor az automatikusan megszüntetésre kerül.

o Többször használatos kártya esetén meg kell adnia, hogy mennyi ideig legyen érvényes
a kártya, hónapokban kifejezve. Az érvényességi idő előre meghatározott értékek közül
választható ki.
A választható értékek:
•

1 hónap

•

2 hónap

•

3 hónap

•

4 hónap

•

5 hónap
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•

6 hónap

•

Maximum összeg beviteli mező: A maximum összeg nem többször használatos virtuális kártya
esetén a kártyával történő összes tranzakciók összege nem lépheti túl az igényléskor megadott
maximum összeget. Írja be azt az összeget, amit maximálisan engedélyez virtuális kártyával
történő fizetéskor. A virtuális kártyára vonatkozó napi és havi limit megegyezik a fizikai kártyára
beállított limitekkel.

•

Kártya becenév: a virtuális kártya tetszőleges rövid neve.

Műveletek
Tovább: ezzel a gombbal rögzíti a virtuális kártya igénylését, majd megjelenik az „Összesítő
képernyő”.

Összesítő oldal
Az összesítő oldalon áttekintheti a virtuális kártya alábbi adatait.

•
•
•
•

Kapcsolódó fizikai kártya: Kártyatulajdonos neve és a kártya beceneve
Virtuális kártya beceneve: A virtuális kártya tetszőleges rövid neve.
Virtuális kártya típusa: Egyszer vagy többször használatos
Maximum Összeg: Összeg és Devizanem

Műveletek

Mégsem: visszalép a Beviteli oldalra, ahol a már bevitt adatokat módosíthatja. Aláírás most: virtuális
kártya létrehozás
Visszaigazoló oldal
A Visszaigazoló oldal a következő estekben nyílik meg:
• az Jóváhagyás oldalon történő sikeres tranzakció hitelesítést követően.
A Visszaigazoló oldal az alábbi adatokat tartalmazza:

•
•
•
•

A Tranzakció sikeres teljesítését közlő üzenet (pl. „A virtuális kártyát sikeresen létrehozta”)

•
•
•
•

A virtuális kártya típusa

Virtuális kártya szám
A virtuális kártya lejárati dátuma

A virtuális kártya CVV2 kódja – biztonsági okokból ez az adat a későbbiekben nem lesz
elérhető a CIB Bank Onlineon keresztül, ezért mindenképp jegyezze meg.
Részletek (alapértelmezésben rejtett állapotban, kibontási, illetve visszazárási lehetőséggel):

Maximum összeg
A fizikai kártya rövid neve
A fizikai kártya száma

Műveletek
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Kártya szám másolása: A virtuális kártya számának vágólapra helyezése.
Bizonylat: a bizonylat letöltése digitális (pdf) formátumban.
Új virtuális kártya: új virtuális kártya igénylés kezdeményezése, az alapértelmezés szerinti
Nyitóoldalra való átirányítással.
Virtuális kártya áttekintő:
A fizikai kártya részletei között a Kapcsolódó kártyák menüben érhetők el a létrehozott aktív
státuszú virtuális kártyák adatai:

•
•
•
•
•

Virtuális kártyaszám
Kártyatársaság
Kártya típus
Kártya státusz
Kártya lejárati dátuma

Virtuális kártya blokkolása:
A fizikai kártya részletei között a Kapcsolódó kártyák menüben érhetők el a létrehozott aktív
státuszú virtuális kártyák adatai. Ebben a menüben lehetősége van véglegesen blokkolni a virtuális
kártyát a kártya blokkolásra kattintva. A kártya blokkolását az applikációhoz tartozó PIN kóddal tudja
jóváhagyni. A blokkolt kártya nem jelenik meg az áttekintőben.

MEGTAKARÍTÁSOK
A Megtakarítások funkció segítségével Ön áttekintheti megtakarítási termékeit, illetve betétlekötést
indíthat. Megnézheti lekötött betétjei és megtakarítási számlái részletes adatait és egyenlegét.
Megtakarítások
A funkció célja: tájékoztatást nyújt a megtakarítási termékekről, megjelenítve a betétek, illetve
számlák egyenlegét és tulajdonosait és segítséget nyújt a további kapcsolódó információk
megszerzéséhez.
Az Áttekintés oldal elérése: a Megtakarítások menüpontra kattintva megnyílik a Megtakarítások
áttekintése oldal. A Megtakarítások áttekintése oldal rövid tájékoztatást nyújt a megtakarítási
termékeiről.
Az oldal az alábbi elemekből épül fel:
•

Gyors hozzáférés menü,

•

Saját megtakarításaim mini alkalmazás (widget).

Gyors hozzáférés menü
Gyors hozzáférés legördülő menü.
Saját megtakarításaim mini alkalmazás (widget)
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A Megtakarítások mini alkalmazás (widget) jeleníti meg az aktív és zárolt megtakarítási termékeket.
A megtakarítási termék típusától függ, hogy az egyes aktív vagy zárolt megtakarítási termékhez
milyen adatok kerülnek megjelenítésre.
A Saját megtakarításaim mini alkalmazásban (widget) található minden egyes (aktív vagy zárolt)
megtakarítási termék a következő adatokkal jelenik meg:
•

Megtakarítás fejléc,

•

Menü ikon (3 pont),

•

- Számlamozgások
- Ugrás az Információk és kondíciók pontra
- Beállítások
Terméktípus címke,

•

Alapadatok,

•

Megtakarítási termék tulajdonosa,

•

Ugrás a megtakarítási termék hivatkozásra.

Lekötött betét adatai
A funkció célja: részletes tájékoztatást nyújt az Ön lekötött betéteiről.
Az oldal az alábbi elemekből épül fel:
•

Összesítő,

•

Információk és kondíciók.

Összesítő
A Lekötött betétek/Betétbizonylatok Összesítő oldal a következő információkat tartalmazza:
•

Egyenleg,

•

Oszlopdiagram,8

•

Számlamozgások.

Információk és kondíciók
Az Információk és kondíciók oldal a kiválasztott lekötött betét alap- és kiegészítő adatait tartalmazza.
Az Információk és kondíciók oldal a További információk gombra kattintva érhető el.
A megtakarítási számla adatai
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A funkció célja: a megtakarítási számla adatai az Ön megtakarítási számlájáról nyújt részletes
tájékoztatást.
Az oldal az alábbi elemekből épül fel:
•

Összesítő,

•

Információk és kondíciók.

Összesítő
Az alábbi információkat tartalmazza:
•

Egyenleg,

•

Oszlopdiagram (az előző 6 hónap mozgásai),

•

Tranzakciók,
-

Tranzakció dátuma,
Közlemény,
Terhelések/Jóváírások,
Egyenleg.

Információk és kondíciók
Az Információk és kondíciók oldal a kiválasztott megtakarítási számla alap- és kiegészítő adatait
tartalmazza. Az Információk és kondíciók oldal a Részletek gombra kattintva érhető el.
Megtakarítások áttekintése
A funkció célja: az elérhető megtakarítási termékek áttekintése. A kiválasztott termék igénybevehető
erről az oldalról.
A betétlekötés oldal elérése: A felsorolt termékek közül a megfelelő terméket kiválasztva az Igényel
gomb segítségével átkerül a betétlekötéshez, ahol az alábbi funkciók érhetők el:
•

Várható összeg

•

Terhelendő és jóváírandó számla: a számla kiválasztása, melyről a lekötés indítható

•

Összeg: kézzel beírható, a lekötés összege

•

Futamidő: kiválasztható a felugró képernyőn megadott értékekből

•

Tovább gomb

•

Vissza gomb

A betétlekötés a Tovább gomb megnyomásával, és pin kód megadásával véglegesíthető.
A Megtakarítások áttekintő menüpontból kiválaszható a megtakarítások testreszabása, az Érdekel
gomb megnyomásával. Az alábbi adatok megadása szükséges:
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•

Megtakarítás célja

•

Megtakarítás futamideje

•

Megtakarítás devizaneme

•

Megtakarítás kezdőösszege

Az adatok megadása után a Lehetőségek megtekintése gombra kattintva felsorolásra kerülnek a
paramétereknek megfelelő termékek. A részletek megtekintése után az Érdekel gombra kattintva
átkerül a betétlekötéshez, ahol az alábbi funkciók érhetők el:
•

Várható összeg

•

Terhelendő és jóváírandó számla: a számla kiválasztása, melyről a lekötés indítható

•

Összeg: kézzel beírható, a lekötés összege

•

Futamidő: kiválasztható a felugró képernyőn megadott értékekből

•

Tovább gomb

•

Vissza gomb

#withSAVE
A funkció célja: #withSAVE megtakarítási számla nyitása a funkció segítségével, valamint napi
megtakarítások kezelése a #withSAVE számlán.
Az oldal az alábbi elemekből épül fel:
•
•
•

#withSAVE számlaáttekintő,
Megtakarítások elhelyezése, átvezetés a #withSAVE számlára,
Magtakarítások felszabadítása a #withSAVE számláról.

Áttekintő
Az alábbi információkat tartalmazza:
•

Egyenleg,

•

Az elmúlt Heti/Havi/Éves megtakarítás összege

•

Oszlopdiagram (az előző 6 hónap mozgásai),

•

Tranzakciók,
-

Tranzakció dátuma,
Közlemény,
Terhelések/Jóváírások,
Egyenleg.

- 581 -

Megerősítésre vár: a Nyitóképernyőn megerősítés nélkül megtakarított összegeket jóvá kell hagynia,
hogy átvezetésre kerüljenek a #withSAVE számlára.
Korábban rögzített megbízásai közül többet is tud módosítani, törölni vagy megerősíteni egyszerre.
Információk és kondíciók: az Információk és kondíciók oldal a kiválasztott megtakarítási számla alap
és kiegészítő adatait tartalmazza. Az Információk és kondíciók oldal a Részletek gombra kattintva
érhető el.

HITELEK
A Hitelek funkció segítségével Ön áttekintheti hitel és lízing termékeit, megnézheti hitel és lízing
szerződései részletes adatait és egyenlegét. Az egyes hitelek, illetve lízing adatai pedig a megfelelő
Hitel/Lízing oldalon tekinthetők meg.

Hitelrészletezés képernyő
A hitelinformációs táblázat kiegészítéseként az alábbi adatokat tekintheti meg:
Hitelszám: a rendszer által nyilvántartott azonosítószám.
Fennálló tőketartozás: a kölcsönszerződésben meghatározott összegből hátralévő fennálló tartozás.
Következő törlesztőrészlet
törlesztőösszeg.

összege:

a

kölcsönszerződésben

meghatározott

esedékes

Következő törlesztőrészlet esedékessége: következő törlesztőrészlet visszafizetésének időpontja.
Hitel részletei: a Hitel részletei oldal a kiválasztott hitel alap és kiegészítő adatait tartalmazza. A Hitel
részletei oldal a Részletek gombra kattintva érhető el.
Lízing képernyő
Funkció célja: a CIB Lízing csoport bármely tagjával szemben fennálló ügylet szerződés- és
adatainak bemutatása.
Áttekintés folyamata: a Lízing áttekintő képernyőn összefoglaló kimutatást kaphat a szerződés
adatairól. A Részletek gombra kattintva a múltbeli és esedékes számlainformációk, a Részletezés
gombra kattintva azok részletei érhetők el.
A Lízing táblázat kiegészítéseként az alábbi adatokat tekintheti meg:
Lízingszám: a rendszer által nyilvántartott azonosítószám.
Fennálló tőketartozás a kölcsönszerződésben meghatározott összegből hátralévő fennálló tartozás.
Hiteltípus: a szerződésben meghatározott szerződés típusa.
Lízing részletei
A Lízing részletei oldal a kiválasztott lízing alap és kiegészítő adatait tartalmazza. A Lízing részletei
oldal a Részletek gombra kattintva érhető el.
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Lízing áttekintő képernyő

Szerződésszám: válassza ki, hogy mely szerződés adatait szeretné megnézni.
Az alábbi adatok kerülnek megjelenítésre:
Hitel száma
Ügylet típusa (pl. hitel, lízing, bérlet stb.)
Devizaneme
Szerződés kezdete
Lejárati dátuma
Eredeti összeg
Lízingtárgy megnevezése (pl. személygépjármű)
Lízingtárgy azonosítója

BEFEKTETÉSEK
A befektetések funkció segítségével Ön áttekintheti befektetési alapjainkat, meglévő portfólióit,
pénzügy profilját, befektetési jegyekre vonatkozó megbízásait, illetve vételi és eladási megbízásokat
rögzíthet a CIB és Eurizon Easy Fund (későbbiek során EEF) befektetési alapok befektetési jegyeire.

Termékáttekintő
Funkció célja: az elérhető CIB és EEF befektetési termékek áttekintése, befektetési alap kiválasztása
a Termékválasztó segítségével.
Áttekintés folyamata: a Termékáttekintő képernyőn megjelenítésre kerülnek a csatornán elérhető
Befektetési alapok. A listában felsorolt alapok közül különböző szűrési feltételek alapján megtalálhatja
az Ön igényeinek megfelelő alapot. A szűrés az alapok listája felett jobb oldalon található második
ikon. A szűrés azzal kapcsolható be és ki.
Az alábbi feltételek alapján lehetséges a szűrés:
-

Kategória: Az alap kategóriájának besorolása.
Kockázati szint: Az alap kockázatának besorolását mutatja meg.
Földrajzi régió: Milyen régióba fektet az alap.
Devizanem: Milyen devizanembe fektet az alap.
Iparág: Az alap mely fő iparágakba fektet.
Befektetési időtáv: Milyen időtávra ajánlatos az alapba fektetni.

A felület lehetőséget biztosít az alapok listája felett jobb oldalon található harmadik ikon segítségével 3
választott befektetési alap összehasonlítására. Az ikonra történő kattintással kapcsolható be és ki a
funkció. Az alapok a főbb paraméterek mentén és az árfolyamaik alapján kerülnek összehasonlításra.
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A már portfóliójában lévő alapok külön jelzésre kerülnek. Az alapok végén található menüpont
segítségével kezdeményezhető az alap vétele, eladása, illetve az alap részleteinek megtekintése,
mint az alap összetétele, földrajzi és iparági kitettsége.
Befektetési alap kiválasztása: Egyszerűen és gyorsan kiválaszthatja az Ön igényeinek megfelelő
alapot a Befektetési alap kiválasztása funkcióval. Önnek nincs más teendője, mint kiválasztani, hogy
melyik földrajzi régióba, melyik iparágba és milyen kockázat mellett milyen időtávra fektetne be, és mi
megmutatjuk a kívánalmainak megfelelő alapo(ka)t. Az alap nevére történő kattintással megjelennek
az alap részéletei, ahol a megbízás választásával elindíthatja a tranzakciót.
Portfolió-áttekintő
Funkció célja: a meglévő számláin lévő befektetési termékek áttekintése.
Áttekintés folyamata: A portfólió-áttekintő menüpontban a befektetési számláin megtalálható
befektetések összértékét látja egy körgrafikonon, és az azokon elért nyereséget/veszteséget. A
grafikonon adott termékcsoport választását követően megjelennek a konkrét termékek, megmutatva,
hogy milyen mértékben van jelen a termék a portfóliójában. A befektetési termékek termékcsoport
szerinti bontásban (Befektetési jegy, Tőzsdei termékek, Kötvények, és Egyéb értékpapírok) kerülnek
megjelenítésre, és adott termékcsoporton belül választható a befektetési számla. A menüponton belül
elérhető az adott terméken elért nyereség/veszteség, az utolsó ismert árfolyammal a piaci érték, és a
nyitott készletek bekerülési átlagára. A portfóliója a kibocsátás devizaneme alapján is elérhető. A
devizában nyilvántartott papírok forintban történő megjelenítése az utolsó ismert MNB árfolyammal
kerül átszámításra. Amennyiben azok értékesítésre kerülnek, és forintra konverzió megbízás történik,
úgy az a Bank honlapján közzétett (konverzió szabálya szerinti) árfolyamon valósul meg.
A portfólióiban lévő befektetési jegyekre a képernyőről is indíthat vételi és eladási megbízást a sor
végén található három pontos menüre történő kattintással.

Befektetési jegy vétel
Funkció célja: a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. és az Eurizon Capital által kezelt bizonyos befektetési
alapok befektetési jegyeinek megvásárlása.
Teljesítés feltételei:
• a vételi megbízás összegének megfelelő fedezettel kell rendelkeznie (az értékpapír ügyletekre
beállított ügyfél-, bank- vagy folyószámlán),
• adott vételi megbízásra a Bank részteljesítést nem fogad el. Teljesítés időpontja: megtekinthető a
banki órarendben a CIB Bank honlapján. Azon befektetési jegyek esetén (pl. CIB Pénzpiaci Alap),
melyek rendelkeznek az adott forgalmazási napra érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértékkel, és a
vételi megbízás forgalmazási időben érkezik, a tranzakció eredményeként azonnal teljesítésre kerül.
Amennyiben forgalmazási időn túl adja meg vételi megbízását, akkor a következő forgalmazási nap
egy jegyre jutó nettó eszközértékén, következő értéknappal kerül teljesítésre az ügylet és ettől a
naptól láthatók a vásárolt befektetési jegyek a portfólió kimutatásban. Azoknál a befektetési alapoknál
(pl. CIB Nyersanyag Alapok Alapja), melyek forgalmazása T+2-es rendszerben történik, a fentiek az
irányadók 2 nap késéssel.
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Funkció bemutatása: a „Beviteli képernyőn” rögzített megbízás adatai az „Összesítő képernyőn”
jelennek meg, ahol ellenőrizheti vételi megbízását. A megbízás befogadásáról/teljesítéséről
megerősítést követően a “Visszaigazoló képernyőn” tájékozódhat. Megbízás megadása során az
összeg megadási képernyőn lehetőséget biztosítunk átvezetésre, amennyiben nincs kellő fedezet a
számláján, így nem szükséges a tranzakciót félbeszakítania.

Befektetési jegy eladás
Funkció célja: a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. és az Eurizon Capital által kezelt bizonyos alapok
befektetési jegyeinek eladása.

Teljesítés feltételei:
A terhelendő értékpapírszámlán rendelkeznie kell az eladási megbízásnak megfelelő mennyiségű
eladható befektetési jeggyel.
Teljesítés időpontja: megtekinthető a CIB honlapon a „Címlap/Hasznos/Banki órarend” menüpont
alatt. Azon befektetési jegyek esetén (pl. CIB Pénzpiaci Alap) melyek rendelkeznek az adott
forgalmazási napra érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértékkel és az eladási megbízás
forgalmazási időben érkezik, a tranzakció eredményeként azonnal teljesítésre kerül. Amennyiben
forgalmazási időn túl adja meg eladási megbízását, akkor a következő forgalmazási nap egy jegyre
jutó nettó eszközértékén, következő értéknappal kerül teljesítésre az ügylet és ettől a naptól kerülnek
ki az eladott befektetési jegyek a portfóliójából. Azoknál a befektetési alapoknál (pl. CIB Nyersanyag
Alapok Alapja), melyek forgalmazása T+2-es rendszerben történik a fentiek az irányadók 2 nap
késéssel.
Funkció bemutatása: a „Beviteli képernyőn” rögzített megbízás adatai az „Összesítő képernyőn”
jelennek meg, ahol ellenőrizheti eladási megbízását. A megbízás befogadásáról/teljesítéséről
megerősítést követően a “Visszaigazoló képernyőn” tájékozódhat.
A megbízások menüpontban a megbízás lekérhető, részletei megtekinthetők.

Pénzügyi profil
Funkció célja: Befektetési ismereteinek és céljainak áttekintése.
Áttekintés folyamata: A menüpontban megtekintheti, hogy milyen befektetési céllal és ismerettel
rendelkezik, mely értékek az Ön válaszai alapján kerültek meghatározásra. Továbbá az
eredményeinek érvényességi ideje és az állandó befektetési tanácsadási szerződésének a részletei
láthatók.

Megbízások
Funkció célja: A CIB Banknál vezetett értékpapírszámlákra beadott CIB és EEF befektetési jegy
megbízások áttekintése.
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Áttekintés folyamata: A menüpont megnyitását követően grafikonon megjelenik havi és tranzakció
iránya szerinti bontásban a befektetési jegy tranzakció forintosított összegben. A grafikon alatt a
befektetési jegy megbízásai időrendi sorrendben kerülnek felsorolásra három nézetben: Teljesíthető
megbízások, Teljesített megbízások és Visszautasított megbízások. A megbízások közt a szűrési
funkcióval van lehetősége a megbízásokat szűkíteni az alábbi feltételek mentén:
- Megbízás iránya: Vétel vagy eladás
- Számla típusa: Normál, NYESZ, TBSZ
- Mennyiség: A megbízásban szereplő darabszám.
- Devizanem: HUF, EUR, USD vagy mind
- Időszak: Előző hónap, mind vagy egyéni időszak alapján
A választott szűréseket az alkalmaz gomb választásával érvényesítheti, és a visszaállítás gombbal
törölheti a beállított feltételeket.

BIZTOSÍTÁSOK
A biztosítások funkció segítségével Ön áttekintheti meglévő biztosításainak részleteit.
Biztosítás részletek képernyő
A meglévő biztosításairól az alábbi adatokat tekintheti meg:
Biztosítás neve: a rendszer által nyilvántartott név
Biztosító neve: a biztosítási szerződésben meghatározott biztosító.
Szerződésszám: a rendszerben nyilvántartott szerződés azonosító
Szerződéskötés dátuma: a szerződés létrejötte
Biztosított: a szerződésben szereplő biztosított neve, aki a biztosítási szolgáltatásra jogosult

SIMPLESURANCE

A CIB BANK ONLINEON KERESZTÜL az alábbi biztosítások elérhetők/igényelhetők:
1. Kerékpárok és elektromos rásegítésű kerékpárok védelmi tervére vonatkozó biztosítás
2. Cybershield biztosítás
3. Hordozható elektronikus eszközökre vonatkozó biztosítás (okostelefon, tablet, laptop)
A biztosításokat az AWP P&C S.A. Hollandiai Fióktelepe elnevezésű biztosítótársaság (Biztosító)
nyújtja. A CIB Bank Zrt. a simplesurance GmbH megbízásából jár el a biztosítás(ok) közvetítése
során, a simplesurance GmbH többes biztosítási ügynök közvetítői alvállalkozójaként.
Simplesurance által közvetített biztosítások igénylése
A funkció az Ajánlatok menüpontból és a Biztosítás menüpontból érhető el.
Biztosítás típusok:
Tablet védelem
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Okostelefon védelem
Laptop védelem
Kerékpár biztosítás
CyberShield biztosítás
Tablet védelem igénylés

-Biztosítást kötök
Áttekintő oldal
- Futamidő
- Dokumentumok
- Biztosítási ügynök

Műveletek
-Kapcsolat – Elérhetőségek: telefonszám, e-mail cím, weboldal - Kérdés esetén, kérjük forduljon
biztosításközvetítő partnerünkhöz.
-Érdekel – Első beviteli oldal – Táblagép testreszabás (készülékkel kapcsolatos információk
megadása)

Első beviteli oldal
Táblagép testreszabás (készülékkel kapcsolatos információk megadása)

-Márka: a készüléket forgalmazó cég kiválasztása
-Készülék vásárlási ára: Készülék vételára és deviza neme
-Vásárlás dátuma: csak 6 hónapon belül vásárolt készülékek biztosítására van lehetősége
-Biztosítás díja: a biztosítás kalkulált éves díja
Műveletek
Tovább: Megadott adatok rögzítése és a második beviteli oldalra lépés
Vissza: Visszalép az Áttekintő oldalra
Kilépés: Visszalép az alkalmazás Főoldalára
Második Beviteli oldal
IMEI/Sorozatszám megadása: Az IMEI szám a készülék azonosítására szolgáló egyedi számsor. Az
IMEI számra a panaszkezelési folyamat során lesz szükség.
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Hol találom az IMEI?
Az IMEI szám eléréséhez tárcsázza a *#06#-et. A sorozatszámot a készülék beállításai között a
Névjegy funkcióban, vagy a csomagoláson találja!
Műveletek
Tovább: rögzíti a megadott számot és tovább lép a harmadik beviteli oldalra
Vissza: visszairányít az előző beviteli oldalra
Kilépés: Visszalép az alkalmazás Főoldalára
Harmadik beviteli oldal
E-mail cím megadása: Az igénylési folyamatot követően az összes dokumentumot, beleértve a
szerződést is e-mailben küldjük el önnek
Műveletek
Tovább: rögzíti a megadott e-mail címet és tovább lép a biztosítási ajánlat oldalra
Vissza: visszairányít az előző beviteli oldalra
Kilépés: Visszalép az alkalmazás Főoldalára
Biztosítotti ajánlat oldal
Az oldal az alábbi adatokat tartalmazza
• A biztosítás időtartama
• A biztosítás díja
• Számlatulajdonos neve
• Számlaszám
• A tablet információi (Márka, vétel ára és dátuma, sorozatszám vagy IMEI szám)
• E-mail cím
• További adatok: Biztosító, a biztosítás megnevezése
Műveletek
Tovább: Tovább lép a Szerződések oldalra
Vissza: Visszairányít az előző beviteli oldalra
Kilépés: Visszalép az alkalmazás Főoldalára
Szerződések oldal
(Kérjük olvassa át és írja alá az összes dokumentumot, melyet később a Dokumentumok
menüpontban is elérhet.)
Műveletek
Dokumentáció megtekintése: Megnyitja a szerződéseket
Tovább: csak akkor jelenik meg, ha minden dokumentum meglett nyitva és alá lett írva (csak akkor
lehetséges, ha a dokumentum végére ért) – PIN kód megadása oldal
Vissza: visszairányít az biztosítotti ajánlat oldalra
Kilépés: Visszalép az alkalmazás Főoldalára
Megerősítő oldal
(Biztosítás sikeresen beállításra került)
Műveletek
Részletek: Megnyitja az adott biztosítás áttekintőjét a részletes adatokkal
Biztosítson egy másik tabletet is: Első beviteli képernyő megnyitása
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Mutass többet: Biztosítás időtartama, Biztosítás díja, Számlatulajdonos, Számlaszám, E-mail cím,
Márka, Sorozatszám/IMEI szám, Biztosító neve, Biztosítás megnevezése
Befejezés: Visszairányít az applikáció főoldalára
Okostelefon védelem igénylés
-Biztosítást kötök

Áttekintő oldal
- Futamidő
- Dokumentumok
- Biztosítási ügynök

Műveletek
-Kapcsolat – Elérhetőségek: telefonszám, e-mail cím, weboldal - Kérdés esetén, kérjük forduljon
biztosításközvetítő partnerünkhöz.
-Érdekel – Első beviteli oldal – Okostelefon testreszabás (készülékkel kapcsolatos információk
megadása)

Első beviteli oldal
Okostelefon testreszabás (Adja meg a készülék információkat és biztosítsa azt)

-Márka: a készüléket forgalmazó cég kiválasztása
-Készülék vásárlási ára: Készülék vételára és deviza neme
-Vásárlás dátuma: csak 6 hónapon belül vásárolt készülékek biztosítására van lehetősége
-Biztosítás díja: a biztosítás kalkulált éves díja
Műveletek
Tovább: Megadott adatok rögzítése és a második beviteli oldalra lépés (aktív, ha minden mező
kitöltésre került)
Vissza: Visszalép az Áttekintő oldalra
Kilépés: Visszalép az alkalmazás Főoldalára
Második Beviteli oldal
IMEI/Sorozatszám megadása: Az IMEI szám a készülék azonosítására szolgáló egyedi számsor. Az
IMEI számra a panaszkezelési folyamat során lesz szükség.
Hol találom az IMEI?
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Az IMEI szám eléréséhez tárcsázza a *#06#-et. A sorozatszámot a készülék beállításai között a
Névjegy funkcióban, vagy a csomagoláson találja!
Műveletek
Tovább: rögzíti a megadott számot és tovább lép a harmadik beviteli oldalra
Vissza: visszairányít az előző beviteli oldalra
Kilépés: Visszalép az alkalmazás Főoldalára
Harmadik beviteli oldal
E-mail cím megadása: Az igénylési folyamatot követően az összes dokumentumot, beleértve a
szerződést is e-mailben küldjük el önnek
Műveletek
Tovább: rögzíti a megadott e-mail címet és tovább lép a biztosítási ajánlat oldalra
Vissza: visszairányít az előző beviteli oldalra
Kilépés: Visszalép az alkalmazás Főoldalára
Biztosítotti ajánlat oldal
Az oldal az alábbi adatokat tartalmazza
• A biztosítás időtartama
• A biztosítás díja
• Számlatulajdonos neve
• Számlaszám
• A készülék információi (Márka, vétel ára és dátuma, IMEI szám)
• E-mail cím
• További adatok: Biztosító, a biztosítás megnevezése
Műveletek
Tovább: Tovább lép a Szerződések oldalra
Vissza: Visszairányít az előző beviteli oldalra
Kilépés: Visszalép az alkalmazás Főoldalára
Szerződések oldal
(Kérjük olvassa át és írja alá az összes dokumentumot, melyet később a Dokumentumok
menüpontban is elérhet.)
Műveletek
Dokumentáció megtekintése: Megnyitja a szerződéseket
Tovább: csak akkor jelenik meg, ha minden dokumentum meglett nyitva és alá lett írva (csak akkor
lehetséges, ha a dokumentum végére ért) – PIN kód megadása oldal
Vissza: visszairányít az biztosítotti ajánlat oldalra
Kilépés: Visszalép az alkalmazás Főoldalára
Megerősítő oldal
(Biztosítás sikeresen beállításra került)
Műveletek
Részletek: Megnyitja az adott biztosítás áttekintőjét a részletes adatokkal
Biztosítson egy másik okostelefont is: Első beviteli képernyő megnyitása
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Mutass többet: Biztosítás időtartama, Biztosítás díja, Számlatulajdonos, Számlaszám, E-mail cím,
Márka, IMEI szám, Biztosító neve, Biztosítás megnevezése
Befejezés: Visszairányít az applikáció főoldalára
Laptop védelem igénylés
-Biztosítást kötök
Áttekintő oldal
- Futamidő
- Dokumentumok
- Biztosítási ügynök

Műveletek
-Kapcsolat – Elérhetőségek: telefonszám, e-mail cím, weboldal - Kérdés esetén, kérjük forduljon
biztosításközvetítő partnerünkhöz.
-Érdekel – Első beviteli oldal – Laptop testreszabás (készülékkel kapcsolatos információk megadása)

Első beviteli oldal
Laptop testreszabás (Adja meg a készülék információkat és biztosítsa azt)

-Márka: a készüléket forgalmazó cég kiválasztása
-Készülék vásárlási ára: Készülék vételára és deviza neme
-Vásárlás dátuma: csak 6 hónapon belül vásárolt készülékek biztosítására van lehetősége
-Biztosítás díja: a biztosítás kalkulált éves díja
Műveletek
Tovább: Megadott adatok rögzítése és a második beviteli oldalra lépés (aktív, ha minden mező
kitöltésre került)
Vissza: Visszalép az Áttekintő oldalra
Kilépés: Visszalép az alkalmazás Főoldalára

Második Beviteli oldal
IMEI/Sorozatszám megadása: Az IMEI szám a készülék azonosítására szolgáló egyedi számsor. Az
IMEI számra a panaszkezelési folyamat során lesz szükség.
Hol találom az IMEI?
Az IMEI szám eléréséhez tárcsázza a *#06#-et. A sorozatszámot a készülék beállításai között a
Névjegy funkcióban, vagy a csomagoláson találja!
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Műveletek
Tovább: rögzíti a megadott számot és tovább lép a harmadik beviteli oldalra
Vissza: visszairányít az előző beviteli oldalra
Kilépés: Visszalép az alkalmazás Főoldalára
Harmadik beviteli oldal
E-mail cím megadása: Az igénylési folyamatot követően az összes dokumentumot, beleértve a
szerződést is e-mailben küldjük el önnek
Műveletek
Tovább: rögzíti a megadott e-mail címet és tovább lép a biztosítási ajánlat oldalra
Vissza: visszairányít az előző beviteli oldalra
Kilépés: Visszalép az alkalmazás Főoldalára
Biztosítotti ajánlat oldal
Az oldal az alábbi adatokat tartalmazza
• A biztosítás időtartama
• A biztosítás díja
• Számlatulajdonos neve
• Számlaszám
• A laptop információi (Márka, vétel ára és dátuma, Sorozatszám/IMEI szám)
• E-mail cím
• További adatok: Biztosító, a biztosítás megnevezése
Műveletek
Tovább: Tovább lép a Szerződések oldalra
Vissza: Visszairányít az előző beviteli oldalra
Kilépés: Visszalép az alkalmazás Főoldalára
Szerződések oldal
(Kérjük olvassa át és írja alá az összes dokumentumot, melyet később a Dokumentumok
menüpontban is elérhet.)
Műveletek
Dokumentáció megtekintése: Megnyitja a szerződéseket
Tovább: csak akkor jelenik meg, ha minden dokumentum meglett nyitva és alá lett írva (csak akkor
lehetséges, ha a dokumentum végére ért) – PIN kód megadása oldal
Vissza: visszairányít az biztosítotti ajánlat oldalra
Kilépés: Visszalép az alkalmazás Főoldalára

Megerősítő oldal
(Biztosítás sikeresen beállításra került)
Műveletek
Részletek: Megnyitja az adott biztosítás áttekintőjét a részletes adatokkal
Biztosítson egy másik laptopot is: Első beviteli képernyő megnyitása
Mutass többet: Biztosítás időtartama, Biztosítás díja, Számlatulajdonos, Számlaszám, E-mail cím,
Márka, Sorozatszám, Biztosító neve, Biztosítás megnevezése
Befejezés: Visszairányít az applikáció főoldalára
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Kerékpár biztosítás
-Biztosítást kötök

Áttekintő oldal
- Futamidő
- Biztosítás díja
- Biztosítási ügynök

Műveletek
-Kapcsolat – Elérhetőségek: telefonszám, e-mail cím, weboldal - Kérdés esetén, kérjük forduljon
biztosításközvetítő partnerünkhöz.
-Érdekel – Első beviteli oldal

Első beviteli oldal
(Adja meg a kerékpár és elektromos kerékpár információkat és biztosítsa azt)

-Készülék vételi ára: Készülék vételára és deviza neme
-Vásárlás dátuma: csak 3 hónapon belül vásárolt készülékek biztosítására van lehetősége (a számla
megőrzése kötelező, a kárigény esetén felmerülő adategyeztetés miatt)
-Biztosítás díja: a biztosítás kalkulált éves díja
Műveletek
Típus választás: Klasszikus kerékpár biztosítás vagy elektromos rásegítésű kerékpár biztosítás
Tovább: Megadott adatok rögzítése és a második beviteli oldalra lépés (aktív, ha minden mező
kitöltésre került)
Vissza: Visszalép az Áttekintő oldalra
Kilépés: Visszalép az alkalmazás Főoldalára

Második Beviteli oldal
Sorozatszám megadása: A sorozatszám a készülék azonosítására szolgáló egyedi számsor. A
sorozatszámra a panaszkezelési folyamat során lesz szüksége.
Hol találom a Sorozatszámot?
A kerékpár azonosító számát a számlán vagy a jármű karosszériáján találja meg.

Műveletek
Tovább: rögzíti a megadott számot és tovább lép a harmadik beviteli oldalra
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Vissza: visszairányít az előző beviteli oldalra
Kilépés: Visszalép az alkalmazás Főoldalára
Harmadik beviteli oldal
E-mail cím megadása: Az igénylési folyamatot követően az összes dokumentumot, beleértve a
szerződést is e-mailben küldjük el önnek
Műveletek
Tovább: rögzíti a megadott e-mail címet és tovább lép a biztosítási ajánlat oldalra
Vissza: visszairányít az előző beviteli oldalra
Kilépés: Visszalép az alkalmazás Főoldalára

Biztosítotti ajánlat oldal
Az oldal az alábbi adatokat tartalmazza
• Kerékpár típusa
• A biztosítás időtartama
• A biztosítás díja
• Számlatulajdonos neve
• Számlaszám
• A jármű információi (Kerékpár típusa, vétel ára és dátuma, Sorozatszám)
• E-mail cím
• További adatok: Biztosító, a biztosítás megnevezése
Műveletek
Tovább: Tovább lép a Szerződések oldalra
Vissza: Visszairányít az előző beviteli oldalra
Kilépés: Visszalép az alkalmazás Főoldalára

Szerződések oldal
(Kérjük olvassa át és írja alá az összes dokumentumot, melyet később a Dokumentumok
menüpontban is elérhet.)
Műveletek
Dokumentáció megtekintése: Megnyitja a szerződéseket
Tovább: csak akkor jelenik meg, ha minden dokumentum meglett nyitva és alá lett írva (csak akkor
lehetséges, ha a dokumentum végére ért) – PIN kód megadása oldal
Vissza: visszairányít az biztosítotti ajánlat oldalra
Kilépés: Visszalép az alkalmazás Főoldalára

Megerősítő oldal
(Biztosítás sikeresen beállításra került)
Műveletek
Részletek: Megnyitja az adott biztosítás áttekintőjét a részletes adatokkal
Biztosítson egy másik kerékpárt is: Első beviteli képernyő megnyitása
Mutass többet: Kerékpár típusa Biztosítás időtartama, Biztosítás díja, Számlatulajdonos,
Számlaszám, E-mail cím, Márka, Sorozatszám, Biztosító neve, Biztosítás megnevezése
Befejezés: Visszairányít az applikáció főoldalára
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CyberShield biztosítás
-biztosítást kötök

Áttekintő oldal
- Futamidő
- Biztosítás díja
- Biztosítási ügynök

Műveletek
- Kapcsolat – Elérhetőségek: telefonszám, e-mail cím, weboldal - Kérdés esetén, kérjük forduljon
biztosításközvetítő partnerünkhöz.
- Érdekel – Első beviteli oldal

Első beviteli oldal
Cyber testreszabás (Szabja testre cyber biztosítását! Amennyiben mindkét biztosítást egyszerre köti
meg, akkor 10% kedvezményre jogosult.)
Az oldal az alábbiakat tartalmazza:
• Digitális online vásárlásvédelem: Biztosítás díja és devizaneme (A családtagjai és Ön is
biztosítva lesz az online vásárlással járó kellemetlenségek ellen egy teljes éven keresztül)
• Adatvesztés elleni védelem: Biztosítás díja és devizaneme (Nem kell aggódnia az esetleges
adatvesztések miatt. Az adatvesztés elleni védelemmel segítünk adatai helyreállításában.)
• Teljeskörű védelem: Biztosítás díja és devizaneme (A családtagjai és Ön is biztosítva lesz az
online vásárlással és az adatvesztéssel járó kellemetlenségek ellen egy teljes éven keresztül.)

Műveletek
Biztosítás kiválasztása: A három megadott biztosítás típus közül.
Tovább: Az igényelni kívánt biztosítás rögzítése és a második beviteli oldalra lépés
Vissza: Visszalép az Áttekintő oldalra
Kilépés: Visszalép az alkalmazás Főoldalára
Második beviteli oldal
E-mail cím megadása: Az igénylési folyamatot követően az összes dokumentumot, beleértve a
szerződést is e-mailben küldjük el önnek
Műveletek
Tovább: rögzíti a megadott e-mail címet és tovább lép a biztosítási ajánlat oldalra
Vissza: visszairányít az előző beviteli oldalra
Kilépés: Visszalép az alkalmazás Főoldalára
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Biztosítotti ajánlat oldal
Az oldal az alábbi adatokat tartalmazza
• Cyber biztosítás típusa
• A biztosítás időtartama
• A biztosítás díja
• Számlatulajdonos neve
• Számlaszám
• E-mail cím
• További adatok: Biztosító, a biztosítás megnevezése
Műveletek
Tovább: Tovább lép a Szerződések oldalra
Vissza: Visszairányít az előző beviteli oldalra
Kilépés: Visszalép az alkalmazás Főoldalára
Szerződések oldal
(Kérjük olvassa át és írja alá az összes dokumentumot, melyet később a Dokumentumok
menüpontban is elérhet.)
Műveletek
Dokumentáció megtekintése: Megnyitja a szerződéseket
Tovább: csak akkor jelenik meg, ha minden dokumentum meglett nyitva és alá lett írva (csak akkor
lehetséges, ha a dokumentum végére ért) – PIN kód megadása oldal
Vissza: visszairányít az biztosítotti ajánlat oldalra
Kilépés: Visszalép az alkalmazás Főoldalára
Megerősítő oldal
(Biztosítás sikeresen beállításra került)
Műveletek
Részletek: Megnyitja az adott biztosítás áttekintőjét a részletes adatokkal
Biztosítson egy másik kerékpárt is: Első beviteli képernyő megnyitása
Mutass többet: Cyber biztosítás típusa Biztosítás időtartama, Biztosítás díja, Számlatulajdonos,
Számlaszám, E-mail cím, Biztosító neve, Biztosítás megnevezése
Befejezés: Visszairányít az applikáció főoldalára

PROFILOM
Személyes adatok
A funkció célja: a Személyes adatok funkció segítségével áttekintheti személyes és elérhetőségi
adatait és módosíthatja a megjelenített adatok némelyikét.
A Személyes adatok oldal elérése: a Személyes adatok oldal eléréséhez kattintson a Profilom
menüben a Személyes adatok lehetőségre.
Az oldalon az alábbi információk jelennek meg:
Alapadatok:
Profilkép (szerkeszthető),
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- Vezeték- és keresztnév.

•

Elérhetőségek:
-

•

E-mail cím (szerkeszthető),
Mobil telefonszám,
Vezetékes telefonszám,
Levelezési cím mezőcsoport (szerkeszthető).

Szerkesztés opció:
- Profilkép (választható),
- E-mail cím (választható),
- Levelezési cím mezőcsoport (választható).

Műveletek
A Mégsem gomb segítségével Ön visszavonhatja személyes adatai módosítását (a változások nem
kerülnek mentésre) és visszatérhet csak olvasható üzemmódba.
A Mentés gomb segítségével elmentheti módosításait.
Beállítások
A funkció célja: a Beállítások funkció segítségével áttekintheti kedvenc rendszerbeállításait, és
módosíthat bizonyos megjelenített adatokat.
A Beállítások funkció különféle beállításokat tartalmaz, amelyek kattintásra új oldalakat nyitnak meg.
Az összes beállítás a Beállítások alatt található.
A funkciói:
•

Belépés, biztonság•

Termékek és szolgáltatások

•

Információk és kondíciók

Nyelv
A funkció célja: a Nyelv funkció segítségével az alkalmazás nyelvét magyarról angolra módosíthatja,
illetve vissza is állíthatja.

Belépés, biztonság
A funkció célja: a Biztonsági beállítások funkció segítségével áttekintheti személyes biztonsági
beállításait, és módosíthatja a megjelenített adatok némelyikét.
A Biztonsági beállítások oldal elérése: a Biztonsági beállítások oldal eléréséhez kattintson a
Profilom menüben a Belépés, biztonság almenüpontra.
Az oldal a következő funkciókat tartalmazza:
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•

Jelszó módosítás (easy Token esetén).

Jelszó megváltoztatása easy Token használata esetén
A funkció célja: a Jelszó megváltoztatása funkció segítségével Ön megváltoztathatja jelszavát,
amellyel bejelentkezett.
Gyors átvezetés
A funkció célja: a Gyors átvezetés funkció segítségével az ügyfél meghatározhatja, hogy elérhető
legyen-e a gyors átvezetés. Gyors átvezetés: a funkció aktiválásával token által generált kód
megadása nélkül végezhetők az átvezetési műveletek.
A Gyors átvezetés oldal a következő lehetőségeket tartalmazza:
•

Infó üzenet,

•

A Gyorsfizetés OFF állapotban,

•

„Elfogadom a szerződési feltételeket” jelölőnégyzet,

•

Aktiválás gomb (jóváhagyás token által generált kód bevitelével).

Díjmentes értesítések
„Okos értesítések” (Push üzenet) – Csak CIB Bank Mobilalkalmazás együttes használata
esetén!
Okos értesítések (Push üzenet) funkció leírása: számlamozgásokra, azonnali átutalási megbízás
visszautasított tételekről, bankkártyás tranzakciókra, vonatkozóan ú.n. „Push üzenet” értesítés
kérhető, illetve meglévő szolgáltatás módosítható, törölhető. Az Okos értesítések Számlafigyelő,
illetve a Kártyafigyelő rendszer a számlákat és a kártyákat illetően a biztonságot garantálja. Fontos!
Az okos értesítések használatához és az üzenetek valós időben történő fogadásához aktív
internetkapcsolattal kell rendelkeznie!
Amennyiben CIB Internet Bankot is használ, a tranzakciók megerősítésére szolgáló aláíró kód küldése
is Okos értesítés keretében történik. A tranzakció megerősítő Okos értesítés küldése automatikusan
jár amennyiben CIB Bank Mobilalkalmazással rendelkezik. Előzetes beállítás vagy regisztráció nem
szükséges.
Az Okos értesítések (Push üzenet) küldési kötelezettség esetén a Bank felelőssége az Okos
értesítések (Push üzenet) a Bankból történő elindításától az Üzletfél által regisztrált készülékhez
tartozó Szolgáltató adat és üzenetközpontjáig történő eljuttatásáig terjed. A Bank által küldött Okos
értesítések (Push üzenet) meg nem érkezéséért, harmadik fél által okozott késedelemért, tartalmi
hibákért a Bank nem vállal felelősséget, az ebből eredő károkért nem felelős.
Az adatszolgáltatás igénybevételéhez (Push üzenet küldéséhez) szükséges biztosítani a mobileszköz
adatkapcsolatát (mobilinternet, Wifi). Az adatkapcsolat hiányából fakadó Okos értesítések (Push
üzenet) meg nem érkezéséért a Bank nem vállal felelősséget.
Az Okos értesítések Számlafigyelő és a kártyafigyelő beállításai azonnal érvénybe lépnek.
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Az üzenetek megtekintése és kezelése a jobb felső sarokban lévő Harang ikonra kattintva érhető el.
Az olvasott üzenetek archiválhatóak. Archív üzenetek a kukába helyezhetőek.

Termékek és szolgáltatások

Áttekintő
A funkció célja: az Áttekintő funkció segítségével az ügyfél meghatározhatja, hogy milyen számlák,
illetve termékek jelenjenek meg a Profilom oldalon található Áttekintő mini alkalmazásban (widget).

Az Áttekintő oldal a következő lehetőségeket tartalmazza:
•

Infó üzenet,

•

Főszámla legördülő menü,

•

Fő takarékszámla legördülő menü,

•

Főkártya legördülő menü,

•

Alapbeállítások visszaállítása gomb.

Információk és kondíciók

A funkció célja: a mobilalkalmazás adatainak és az előző bejelentkezési információknak az
áttekintése, megjelenítése. Az alkalmazás használatának, kondícióinak és szerződési feltételeinek
áttekintése.

Szerződési feltételek
A Szerződési feltételek oldal az alábbiakat tartalmazza:
•

Infó üzenet,

•

Szerződési Feltételek a CIB Bank Mobilalkalmazásra vonatkozóan,

•

Vissza opció.

GDPR Adatvédelmi nyilatkozat
A funkció célja: Az adatvédelmi nyilatkozta kitöltésével az ügyfél hozzájárulhat vagy elutasíthatja,
hogy a CIB Bank Zrt hogyan és milyen célokra használja fel az adatait. A CIB Bannk Olineon keresztül
bármikor módosíthatóak a válaszok. A kitöltött nyilatkozat a dokumentumok között is visszanézhető.
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Az Adatvédelmi nyilatkozat oldal az alábbiakat tartalmazza:
•

Nyilatkozatot megnevezése

•

Korábban megadott nyilatkozatok értéke

•
Módosítás gomb, mellyel megtekintheti a Teljes nyilatkozatot, illetve módosíthatja korábban
megadott nyilatkozatok értékeit
Vissza opció

POSTALÁDA
A funkció célja: a Bank kommunikációja az ügyfél felé, amellyel egyszerre áttekintheti műveleteinek
visszaigazolását, illetve törölheti azokat. A postaláda üzenetek fél évre visszamenőleg (de maximum
500 üzenet) érhetők el, tekinthetők meg, törölhetők, vagy pdf formátumban kinyomtathatók és/vagy
elmenthetők.
Üzenetek megtekintésének folyamata: az áttekintő képernyőn dátum, tárgy, státusz és csatorna
megjelölésével kerülnek megjelenítésre levelei. Az üzenetek pdf formátumban kinyomtathatóak
és/vagy elmenthetőek.
Visszaigazolások
Az applikációban és az Online felületen végzett könyvelésre küldött sikeres és sikertelen műveletek
részletes visszaigazolásai automatikusan megjelennek a Postaláda – Visszaigazolások funkcióban.
Szerződések
A CIB Bank Mobilalkalmazásban és az Online felületen végzett sikeres és sikertelen szerződési
műveletek részletes szerződési dokumentumai automatikusan megjelennek a Postaláda –
Szerződések funkcióban.
Kivonatok
A Kivonatok fülön megtekintheti havi folyószámlakivonatait, éves díjkimutatását. Kisvállakozások
számára elérhető a kereskedői összesítő a forgalomról és kifizetésekről.

KAPCSOLAT
A funkció célja: a CIB Bank elérhetőségeinek megjelenítése. A funkcióban elérhető a Bank éjjelnappal hívható CIB24 telefonos ügyfélszolgálata, lehetősége van e-mail küldésre, valamint direkt
linken felkereshető a Bank honlapja.

FIÓKKERESŐ
A funkció célja: a CIB Bank bankfiókjainak és ATM készpénzkiadó automatáinak országos, térképes
megjelenítése. A funkcióban lehetőség van az ATM-ek és bankfiókok listaszerű megjelenítésére
valamint térképes üzemmódban azok térképen történő megjelenítésére.
Áttekintés – Kedvenc Számla mini alkalmazás
- 600 -

Elérhető egyenleg: a kiválasztott számla egyenlegét jeleníti meg, az engedélyezett folyószámla
hitelkeret összegével növelt és a zárolt összegekkel csökkentett összegben.
Hitelkeret: a rendelkezésre álló egyenleget növelő, a Bank által szerződésben meghatározott, adott
számlán rendelkezésre tartott hitelkeret mutatja meg.
Zárolt összeg: rendelkezésre álló egyenleget csökkentő, folyamatban lévő, a Bank által előjegyzett,
de később teljesítendő tranzakciókat (pl. kártyával történő fizetések, deviza átutalás vagy beszedési
megbízás) mutatja meg. Nem jelenik meg adat, amennyiben a kiválasztott bankszámlán a lekérdezés
pillanatában nincs zárolt összeg.
Műveletek
Ugrás a kedvenc számlához: ez a gomb a Főszámlát nyitja meg.
Kedvenc kártya mini alkalmazás
A funkcióban kizárólag hitelkártya választható ki.
Elérhető egyenleg: a kiválasztott hitelkártya egyenlegét jeleníti meg, az engedélyezett hitelkeret
összegével növelt és a zárolt összegekkel csökkentett összegben.
Elérhető hitelkeret: a rendelkezésre álló, a Bank által szerződésben meghatározott, adott számlán
rendelkezésre tartott hitelkeret mutatja meg.
Zárolt összeg: rendelkezésre álló egyenleget csökkentő, folyamatban lévő, a Bank által előjegyzett,
de később teljesítendő tranzakciókat (pl. kártyával történő fizetések, deviza átutalás vagy beszedési
megbízás) mutatja meg. Nem jelenik meg adat, amennyiben a kiválasztott bankszámlán a lekérdezés
pillanatában nincs zárolt összeg.
Legutóbbi tranzakció mini alkalmazás
Legutóbbi tranzakciók: ezen mini alkalmazás (widget) segítségével áttekintheti a kiválasztott
főszámlához tartozó legutóbbi tranzakciókat. Egyszerre 5 tranzakció érhető el.
Tranzakció időpontja: a tranzakció könyvelésének dátumát mutatja.
Közlemény: a tranzakcióhoz fűzött közleményt jeleníti meg.
Összeg és devizanem: a tranzakció ebben az összegben és de
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A CIB Bank Mobilalkalmazás szolgáltatása

A CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) mobilalkalmazás segítségével elérhető elektronikus
szolgáltatást biztosít, amely a Google és az Apple alkalmazásáruházból tölthető le. A CIB Bank
Mobilalkalmazás megoldás kifejezetten okostelefonokra optimalizált natív mobilalkalmazás. Az
alkalmazás frissítésekor az alkalmazás legfrissebb verziójának letöltéséig és telepítéséig a belépés
nem lehetséges. Kérjük, mindig a legfrissebb verziót használja!

A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI
A szolgáltatást a CIB Banknál bankszámlával és/vagy befektetési szolgáltatásra vonatkozó
szerződéssel rendelkező magánszemélyek, egyéni vállalkozók és gazdálkodó, illetve egyéb
szervezetek, valamint Elszámolási Számlával (bevásárlókártya-számlával és/vagy hitelkártyaszámlával) rendelkező magánszemélyek vehetik igénybe.

A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE
Támogatott mobil operációs rendszerek: Google Android és Apple iOS
• Android 4.1, operációs rendszer vagy ennél magasabb (minimális kijelzőfelbontás: 480x800
képpont)*,
• iPhone iOS 9.0 operációs rendszer vagy ennél magasabb.

Az alkalmazás telepítéséhez, használatához, funkcióinak eléréséhez aktív internetes adatkapcsolat
(mobilinternet/wifi) szükséges! Mivel a külföldi mobil adatroaming
(Roaming) magasabb díjai és többletköltségei jelentősen megterhelhetik a mobilszámlát, ezért
külföldi használatra inkább az ingyenes, helyi wifi hálózat használata javasolt.

BEJELENTKEZÉS A CIB BANK MOBILALKALMAZÁSBA

Azonosítási módok:
PIN-kód: PIN-kóddal történő azonosítás esetén egy Ön által meghatározott PINkódot kell megadni a
rendszerbe való bejelentkezéskor. A PIN-kód egy legalább 5 és legfeljebb 10 számjegyből álló
számsor.

Biometrikus-azonosítás (pl.: ujjlenyomat)*: Amennyiben a készüléktípusa támogatja, és készülékén
elérhető az „biometrikus azonosítás és képernyőfeloldás”, akkor az applikációba való belépésre és
tranzakcióhitelesítésre választható ez az azonosítási forma is. Az azonosítási mód mind a
regisztráció során, mind a későbbiekben módosítható. Biometrikus-azonosítás esetén ez szükséges
a rendszerbe való bejelentkezéskor. Aktiválás esetén, az adott készüléken a bejelentkezési és a
mobilalkalmazáson belüli egyéb műveletekhez a PIN-kód használata helyett az biometrikusazonosítás kerül engedélyezésre.
*Csak meghatározott készülékek esetén alkalmazható. Jelenleg az Apple iOS és a Samsung Android
alapú biometrikus azonosításra alkalmas készülékei támogatottak.
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A 2019. szeptember 14-től életbe lépő PSD2 irányelvnek eleget téve a #withKEY azonosítást
átalakítottuk az erős ügyfélhitelesítés elvárásai szerint. A #withKEY azonosítás menete változatlan, a
háttérben azonban emelt biztonsági szinten történik a megbízások hitelesítése.

BIZTONSÁG
Amit a Bank rendszere nyújt:

•

Illetéktelen hozzáférések elkerülése érdekében, amennyiben percekig nem használja a
rendszert, automatikusan kiléptetésre kerül az alkalmazásból, majd megjelenik a bejelentkező
képernyő. Itt a folytatáshoz újra meg kell adnia a biometrikus azonosítást vagy a PIN-kódját. (A
képernyőn addig rögzített, de az automatikus kiléptetésig a Bankba még el nem küldött tételek
ebben az esetben elvesznek.)

•

Biztonsági okokból az alkalmazás egy virtuális billentyűzetet jelenít meg a PINkód megadásához.
A PIN-kód biztonságosabb bevitele érdekében az alkalmazás úgynevezett kevert billentyűzetet
használ. A véletlenszerű billentyűzetkiosztás a biztonságot növeli.

Amit Öntől kérünk a biztonsági kockázatok minimalizálása érdekében:

•

Használjon biztonságos internetkapcsolatot. Ne csatlakozzon ismeretlen eredetű, nem védett
WIFI hálózatokhoz.

•

A PIN-kód minimális hossza 5 karakter. Kérjük, használjon minél hosszabb és nehezebben
kitalálható PIN-kódot.

•

Ne adja meg születési dátumát, vagy egyéb könnyen kitalálható és Önre jellemző számsort PINkódnak.

•

Kérjük, hogy felhasználói azonosítóját és PIN-kódját tartsa titokban! Győződjön meg róla, hogy a
PIN-kód megadásakor senki sem figyeli, és semmilyen körülmények között ne hozza azt mások
tudomására. Ha úgy érzi, hogy PIN-kódja illetéktelen személyek birtokába került, azonnal
változtassa meg azt az applikációban. Ha észreveszi, hogy mobileszközét ellopták, vagy
elveszett, azonnal tiltassa le a CIB24 telefonos ügyfélszolgálat (+36 1 4 242 242) felhívásával
vagy személyesen, bármely bankfiókunkban.

•

A CIB Bank Mobilalkalmazásban végrehajtott műveletek befejezését követően minden esetben
kattintson a „Kilépés” gombra.

•

Kérjük, ne kapcsolja ki a mobilalkalmazás kevert billentyűzet funkcióját. Ez az ön biztonságát
szolgálja.

•

Kérjük, ne módosítsa mobileszköze gyári operációs rendszerét, és ne telepítsen az eszközre
ismeretlen forrásból származó alkalmazásokat.
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SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

#WITHKEY TOKEN

A #withKEY Token egy PIN-kóddal védett jelszógeneráló funkció, amely egy egyszer felhasználható
jelszót ad meg. A jelszó biztonsági kódként szolgál a CIB internet alapú elektronikus szolgáltatásokba
(CIB Internet Bank, CIB Bank Online és eBroker) történő bejelentkezéshez és az aláírást igénylő
műveletek jóváhagyásához. A belépéshez és az aláírást igénylő műveletek jóváhagyásához mindig
különböző kódot kell használni. A #withKEY Token alapú azonosítás és a CIB Bank Mobilalkalmazás
szolgáltatás nem elválaszthatóak egymástól.
Amennyiben a Felhasználó igénybe veszi a CIB Internet Bank és/vagy a CIB Bank Online
szolgáltatást, a bejelentkezés a rendszerekbe azonos felhasználói azonosítással történik. Az aláírást
igénylő műveletek jóváhagyásához használt aláírási kód is megegyezik #withKEY Tokenes
azonosítás esetén.

Jelszó:
A #withKEY Token funkció által generált, 6 karakter hosszú, numerikus, egyszer használatos jelszó.
Aláírást igénylő műveletek jóváhagyásához aláírási kód:
A #withKEY Token funkció által generált, 6 karakter hosszú, numerikus, egyszer használatos jelszó.

NYITÓLAP

A CIB Bank Mobilalkalmazás elindításához érintse meg az alkalmazás ikonját. A
Bejelentkezés előtti képernyő tartalma attól függ, hogy a CIB Bank Mobilalkalmazás aktiválása
megtörtént-e vagy sem.
A Bejelentkezés előtti képernyő alábbi funkcióit regisztráció nélküli és regisztrált felhasználók
egyaránt használhatják:

•
•
•
•

Nyelv választása (HU – Magyar/EN – Angol)
Nézze meg a bemutatót! (Súgó)
Kapcsolat
Kereskedelmi tartalom
Regisztráció nélküli felhasználó

A nem regisztrált felhasználóknak szóló Bejelentkezés előtti képernyőn a következő műveletek
végezhetők:

•
•
•
•

Több felhasználó (ügyfél) regisztrálása egyetlen mobileszközön.
Az alkalmazás nyelvének átváltása (Elérhető nyelvek: Magyar/Angol).
A demo elindítása.
A Bank elérhetőségi adatainak áttekintése.

A Regisztráció folyamata
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A CIB Bank Mobilalkalmazás és a #withKEY Token használatához CIB Internet Bankra vonatkozó
(csatorna) szerződéssel kell rendelkeznie. Amennyiben rendelkezik ilyen szerződéssel, akkor a CIB
Internet Bank felületén keresztül tudja módosítani a szerződését, kiegészítve azt CIB Bank
Mobilalkalmazással. (A CIB Internet Bankban csak önálló tulajdonosi joggal rendelkező, teljes
jogosultsági beállításokkal indítható igénylés. Feltétel továbbá, hogy az igénylő a felhasználói
azonosítóját csak egy ügyfél vonatkozásában használja). A Bank a CIB Bank Mobilalkalmazásra
vonatkozó szerződés megkötését követően az Ön által megadott telefonszámra egy 48 óráig
érvényes regisztrációs kódot küld. Az applikációban a regisztrációs folyamat az Ügyfél vagyok Regisztrálok oldalon indítható el a Regisztrálok nyomógomb segítségével.

A regisztrációs folyamat lépései:

• Írja be a Banktól kapott 2x4, összesen 8 karaktert, vagy olvassa be a bankfiókban kapott
mellékleten található QR kódot telefonja segítségével.

• A kód második felét (2x4, összesen 8 karakter) SMS-ben fogja kapni, írja be a következő
képernyőn ezt a számsort.

• Olvassa el a PIN-kód meghatározására vonatkozó szabályokat.
• Határozza meg azt a PIN-kódot, amelyet a továbbiakban a CIB Bank Mobilalkalmazás és a
w##withKEY Token használatához, tranzakciók és megbízások hitelesítéséhez fog
használni.

• Erősítse meg a meghatározott PIN-kódot.
• Amennyiben mobileszköze alkalmas rá, meghatározhat biometrikus azonosítást is (pl.:
ujjlenyomat-azonosítás) a CIB Bank Mobilalkalmazás és a #withKEY Token használatához.

• Állítsa be az Alkalmazás Helyreállítási Kódot. A kóddal újraregisztráció esetén visszaállítható a
CIB Bank Mobilalkalmazás másik készüléken, vagy elfelejtett/3-szor elrontott PIN-kód
esetén. A kód minimum 6 számjegyből kell, hogy álljon, egymást követő számjegyeket (pl.:
123456) vagy ismétlődő számjegyet (pl.: 111111) nem tartalmazhat.

Regisztráljon a #withPAY szolgáltatásra.
A #withPAY Közösséghez való csatlakozással utalást indíthat a telefonkönyvében szereplő, a
szolgáltatásba szintén regisztrált partnereinek belépés nélkül. A feliratkozást követően elérhetővé
válnak a kiválasztható partnerek, amennyiben engedélyezi a készüléken szereplő névjegyzékhez
való hozzáférést.

Regisztrált felhasználó
A Regisztrált felhasználóknak szóló Bejelentkezés előtti képernyőn a következőket teheti:

• Az alkalmazás nyelvének átváltása.
• Bejelentkezés a CIB Bank Mobilalkalmazásba a Belépés nyomógomb segítségével vagy a
#withKEY Token indításával.

• Gyors egyenleg megtekintése bejelentkezés nélkül (amennyiben készülékén bekapcsolta a
Gyors egyenleg funkciót).

• A demo elindítása.
• A Bank elérhetőségi adatainak áttekintése (A Bank URL címe, a kapcsolattartó e-mail címe, a
telefonos ügyfélszolgálat és a Kártyatámogatás telefonszáma).
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•
•
•
•
•
•

Fiókkereső.
Felhasználói profil törlése.
A Bank devizaárfolyamainak áttekintése, átváltási számítások végrehajtása.
#withPAY funkció
#withSAVE funkció
#withKEY Token funkció

#withPAY funkció
A funkció célja: a #withPAY Közösséghez való csatlakozással utalást indíthat Névjegyeiben
szereplő, a szolgáltatásba szintén regisztrált partnereinek belépés nélkül.
A regisztrációt követően elérhetővé válnak a kiválasztható partnerek.
Regisztráció: a funkció kiválasztásával a Feliratkozom gombra kattintva az alábbi adatok
megadása/ellenőrzése szükséges:

• Számlaszám kiválasztása: a felsorolt számlái közül választhat
• Telefonszám: a megjelenített telefonszám ellenőrzése
Utalás kezdeményezése: A regisztrációt követően a funkció kiválasztásával utalást
kezdeményezhet. A partner kiválasztását követően az alábbi adatok megadása szükséges:

• Összeg
• Közlemény
#withSAVE funkció
A funkció célja: a #withSAVE számlával még nem rendelkező ügyfelek számára a termék
igényelhető pár lépésben.
Igénylés: a funkció kiválasztásával a Feliratkozom gombra kattintva megnyitható a megtakarítási
számla.

Bejelentkezés PIN-kóddal

Alapértelmezett módon PIN-kóddal lehet bejelentkezni a CIB Bank Mobilalkalmazásba. (A
biometrikus-azonosítás funkció bekapcsolásával ujjlenyomat-felismerés útján is bejelentkezhet.)

Ha megérinti a Bejelentkezés gombot a Regisztrált felhasználóknak szóló
Bejelentkezés előtti képernyőn, elindul a PIN-kóddal történő bejelentkezési folyamat, és megnyílik a
PIN-kód beviteli képernyője.

Bejelentkezés biometrikus-azonosítással

A biometrikus-azonosítás funkció használatával a PIN-kód helyett pl.: ujjlenyomata segítségével
léphet be a CIB Bank Mobilalkalmazásba.

Ha megérinti a Bejelentkezés gombot a Regisztrált felhasználóknak szóló Bejelentkezés előtti
képernyőn, akkor először a PIN-kód beviteli képernyője jelenik meg, majd annak felső részén a mobil
operációs rendszer natív biometrikus (pl.: ujjlenyomat) felismerő képernyője, az alábbi adatokkal:
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•
•
•

Képernyő címe,
Infó üzenet,
Mégse gomb.

Húzza végig az ujját a készülék Kezdőlap gombján biometrikus azonosítója beolvasásához. Ha a
rendszer felismeri az Ön biometrikus azonosítóját, akkor belépteti. Ha nem ismeri fel, akkor felugrik a
„Próbálja újra” párbeszédablak, ahol lehetősége van újra beolvasni biometrikus azonosítóját vagy
bejelentkezését visszavonni és PIN-kód használatával bejelentkezni.

A képernyő tartalma:

•
•
•

Képernyő címe,
Mégse gomb,
PIN-kód használat gomb.

Húzza végig újra az ujját ismét a készülék Kezdőlap gombján biometrikus azonosítója
beolvasásához. Megjegyzés: egymás után 5 alkalommal próbálkozhat újra biometrikus azonosítója
beolvasásával. Ha az ötödik alkalommal is sikertelen az biometrikus azonosító beolvasása, akkor egy
új képernyő jelenik meg, ahol a rendszerjelszóval kikapcsolhatja az biometrikus-azonosítás funkciót,
majd beléphet PIN-kóddal.

Alkalmazás Helyreállítási Kód
2018.08.04. után történő belépés esetén az Applikáció kéri az Alkalmazás Helyreállítási Kód
megadását. A kóddal újraregisztráció esetén visszaállítható az Alkalmazás másik készüléken, vagy
elfelejtett/3szor elrontott pin kód esetén. A kód minimum 6 számjegy, egymást követő számjegyeket
(pl.: 123456) vagy ismétlődő számjegyet (pl.: 111111) nem tartalmazhat.
Gyors egyenleglekérdezés

A Gyors egyenleglekérdezés funkció segítségével Ön úgy tekintheti meg számlája egyenlegét, hogy
be sem kell jelentkeznie a mobilalkalmazásba. A Bejelentkezés előtti képernyőn két módon jelenhet
meg a számlaegyenleg, amennyiben az beállításra került a Profilom/Beállítások/Gyors
egyenleglekérdezés menüpontban:

•
•

Grafikusan, egyetlen színes vonallal a fejlécben,
A fejléc alatt ujjunkat lefele húzva összeg szerint jelenik meg a számlaegyenleg és annak
devizaneme.

Devizaátváltó kalkulátor
Az devizaátváltó kalkulátor segítségével áttekintheti a forinthoz viszonyított (eladási, vételi és közép)
devizaárfolyamokat.
Devizatáblázat: 4 kiválasztott devizanem forinthoz viszonyított átváltási árfolyamát tekintheti meg:

• Vételi árfolyam,
• Eladási árfolyam,
• Középárfolyam.
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Műveletek
Az 1EUR/1USD/stb. lehetőségekre kattintva megjelennek a kiválasztott devizanem és a forint közötti
(eladási, vételi és közép) átváltási árfolyamok.
Devizanem gomb: erre a gombra kattintva a mini alkalmazásban feltűntetett 4 devizanem közül
választhat.
A kalkulátor segítségével a devizák egymáshoz viszonyított (eladási, vételi és közép) árfolyamokat
számolhatja ki tetszőleges összeg és devizanem kombinációk megadásával.

KEZDŐLAP
A funkció célja: hozzáférést biztosít a kedvenc számla áttekintőhöz, a főszámlán végzett legutóbbi
tranzakciók rövid jegyzékéhez, továbbá Gyorsfizetéseket indíthat megbízható
kedvezményezettjeinek, és megtekintheti a Bank által kínált árfolyamokat. A Vezérlőpanelről elérheti
a Főmenüt, továbbá a Kereső modul használatával közvetlenül kereshető más funkció, valamint
kereskedelmi célú tartalmak megjelenítésére szolgál. A kezdőlap alján a Bank általános elérhetőségi
adatai találhatók.

A Kezdőlap oldal a Bejelentkezést követően érhető el helyes PIN-kód, illetve a megfelelő
biometrikus azonosító megadása után.
„Kedvenc számla” mini alkalmazás

Elérhető egyenleg: a kiválasztott számla egyenlegét jeleníti meg, az engedélyezett folyószámla
hitelkeret összegével növelt és a zárolt összegekkel csökkentett összegben.
Hitelkeret: a rendelkezésre álló egyenleget növelő, a Bank által szerződésben meghatározott, adott
számlán rendelkezésre tartott hitelkeretet mutatja meg.
Zárolt összeg: rendelkezésre álló egyenleget csökkentő, folyamatban lévő, a Bank által előjegyzett,
de később teljesítendő tranzakciókat (pl. kártyával történő fizetések, devizaátutalás vagy beszedési
megbízás) mutatja meg. Nem jelenik meg adat, amennyiben a kiválasztott bankszámlán a lekérdezés
pillanatában nincs zárolt összeg.

Műveletek
Ugrás a kedvenc számlához: ez a gomb a Főszámlát nyitja meg.

„Kedvenc kártya” mini alkalmazás
A funkcióban kizárólag hitelkártya választható ki.
Elérhető egyenleg: a kiválasztott hitelkártya egyenlegét jeleníti meg, az engedélyezett hitelkeret
összegével növelt és a zárolt összegekkel csökkentett összegben.
Elérhető hitelkeret: a rendelkezésre álló, a Bank által szerződésben meghatározott, adott számlán
rendelkezésre tartott hitelkeretet mutatja meg.

- 611 -

Zárolt összeg: rendelkezésre álló egyenleget csökkentő, folyamatban lévő, a Bank által előjegyzett,
de később teljesítendő tranzakciókat (pl. kártyával történő fizetések, devizaátutalás vagy beszedési
megbízás) mutatja meg. Nem jelenik meg adat, amennyiben a kiválasztott bankszámlán a lekérdezés
pillanatában nincs zárolt összeg.

Műveletek
Ugrás a kedvenc kártyához: ez a gomb a Fő hitelkártyát nyitja meg.

Legutóbbi tranzakció mini alkalmazás

Legutóbbi tranzakciók: ezen mini alkalmazás (widget) segítségével áttekintheti a kiválasztott
főszámlához tartozó legutóbbi tranzakciókat. Egyszerre 5 tranzakció érhető el.
Tranzakció időpontja: a tranzakció könyvelésének dátumát mutatja.
Közlemény: a tranzakcióhoz fűzött közleményt jeleníti meg.
Összeg és devizanem: a tranzakció ebben az összegben és devizanemben kerül végrehajtásra.

Műveletek
Frissítés gomb: a Frissítés gomb segítségével a mini alkalmazás (widget) összes listáját frissítheti.
Kattintás a Teljesített/Függő lehetőségekre: ezek bármelyikére kattintva a címke szerinti
tranzakciók jelennek meg.
Egyes tranzakciókra kattintva: ha csak egy tranzakcióra kattint, akkor a Tranzakció adatai oldal
nyílik meg.

„Átutalás kedvenc partnereknek” mini alkalmazás

Az Átutalás kedvenc partnereknek funkció belföldi forint megbízásokra ad lehetőséget, 2 egyszerű
lépésben, így a tranzakció folyamata könnyen nyomon követhető. Ez a folyamat a „kedvenc”
kedvezményezett kiválasztásával kezdődik, és a kifizetés engedélyezésével és a megbízás
visszaigazolásával zárul. Kedvenceket a partnerek kezelése menüpontban a „csillag” jel
megjelölésével lehet beállítani vagy a funkcióban az új kedvenc nyomógomb hozzáadással.
A funkció célja: bankon belüli vagy bankközi (GIRO rendszeren keresztüli) forint átutalási megbízás
indítása kedvencként megjelölt partnerek számára egyszerűsített és gyorsított formában kizárólag az
összeg és a közlemény megadásával. Amennyiben nincs megjelölve kedvenc partner az „új kedvenc”
nyomógomb segítségével adható meg.

Teljesítési feltételek:

•

A terhelendő számlán rendelkeznie kell az átutalás összegének és a kapcsolódó banki díjtételnek
megfelelő fedezettel.
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•

Az adott átutalás teljesítése részösszegben nem lehetséges.

Műveletek
Új kedvenc: az Új kedvenc hozzáadás oldalt nyitja meg, ha nincs még kedvenc kiválasztva.
Tovább: érvényesíti a bevitt adatokat. Ha a kötelező mezők bármelyike hibásan lett kitöltve, akkor
hibaüzenet jelenik meg.

AJÁNLATOK

Ajánlataim - Személyre szóló ajánlatok
A funkció célja: az alkalmazás segítségével könnyen elérhető és igényelhető hiteltermékek,
ajánlatok áttekintése. A funkción belül elérhető és áttekinthető a személyre szóló termékajánlatok
összessége. Az ajánlatok elolvasásával és érdeklődés elfogadásával néhány egyszerű lépésben
áttekintheti, elfogadhatja és megigényelheti az Önnek szóló termek ajánlatokat.
SZÁMLÁK

Számlaáttekintő
A funkció célja: aktuális és részletes kimutatás nyújtása az Ön pénzügyi helyzetéről.
Számlainformáció az elérhető egyenleg feltüntetésével.

Gyors hozzáférés menü
A Számlaáttekintő oldalon található Gyors hozzáférés legördülő menü segítségével gyorsan átléphet
a kiválasztott számla Számlainfó oldalára. A menü a számláit tulajdonjog, azaz banki jellemzők
alapján rendezve és csoportosítva listázza ki.
A Gyors hozzáférés menüben minden egyes számla egy számlanévvel jelenik meg. Számlanév
hiányában a számlaszám látható.
A Gyors hozzáférés menüben egy bizonyos számlára kattintva az azonnal megnyílik a Számlainfó
oldalon.

Saját számláim mini alkalmazás (widget)
A Saját számláim mini alkalmazás (widget) kártya formátumban jeleníti meg a számláit.

Egyéb számláim mini alkalmazás, opcionális (widget)
Az Egyéb számláim mini alkalmazás (widget) kártya formátumban jeleníti meg a rendelkezői
ügyfélkapcsolatba vont számláit. Ezek a számlák külön fül alatt jelennek meg.
Jóváírások és terhelések - Számlatörténet
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A Számlaáttekintő oldalon látható bármelyik számla számlatörténete megnyílik a mini alkalmazáson
lévő Részletekre kattintva.

A funkció célja: a kiválasztott számla utolsó 10 db vagy tetszőleges időintervallumban lekérdezhető
könyvelt forgalmi tételeit mutatja. A funkcióban grafikonon is megjelenítésre kerül az adott naptári
hónapban könyvelt összes jóváírás és terhelés. A képernyő görgetésével a tételek folyamatosan
jelennek meg. A Mutass többet feliratra kattintva további 10 tétel jelenik meg. A szűrő segítségével a
leválogatás tetszőlegesen módosítható.

Számlainfó
A Számlatörténet információ gombjára kattintva megnyílik a Számlainfó oldal. A Számlainfó oldal az
alábbi adatokat tartalmazza:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Számla típusa,
GIRO számlaszám,
IBAN számlaszám,
Számlanyitás dátuma,
Éves betéti kamat,
Előjegyzett kifizetendő kamat összege: a lekérdezés időpontjáig felmerült, de még nem jóváírt
kamatösszeg, • Alkalmazott kamatadó,
Egészségügyi hozzájárulás mértéke,
Kamatelszámolás fordulónapja,
Éves folyószámla hitelkamat: a számla rendelkezésre álló egyenlegén felüli költésekre,
folyószámlahitel esetén a folyószámlahitel összegére felszámított kamat mértéke,

•

Éves kényszerhitel kamat: a folyószámlahitel egyenlegén felüli költésekre számított kamat
mértéke, • Előjegyzett terhelendő kamat összege: a lekérdezés időpontjáig gyűjtött, de még nem
terhelt kamatösszeg,

•

Kamatelszámolás fordulónapja.

MEGBÍZÁSOK

Átvezetés

Az Átvezetés funkció segítségével forint devizanemben indíthat átutalásokat saját számlái között,
vagy ugyanazon tulajdonoshoz tartozó delegált vagy jogi képviselői számlákra, 3 egyszerű lépésben
(beviteli oldal, összesítő oldal és hitelesítési oldal).
A funkció célja: forintszámláról forintösszeg átvezetése saját forint számlák között.

Teljesítési feltételek: a terhelendő számlán adott napon rendelkezésre kell állnia az átvezetések
összegének megfelelő fedezetnek.
• Az adott átvezetés teljesítése részösszegben nem lehetséges.
Teljesítés napja: az átvezetések a beadás napján azonnal teljesülnek. Először fedezetvizsgálat
történik, majd a számla terhelésére és a kedvezményezett számla jóváírására kerül sor.
Átvezetés – Beviteli oldal
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A Megbízások menü Átvezetés lehetőséget választva az Átvezetés beviteli oldalát nyitja meg.

•

Terhelendő számla (bevitel, vízszintes navigáció): az Ön aktív számláit listázza ki, ahonnan
az átvezetést elindíthatja. Minden egyes számla az alábbi adatokkal együtt jelenik meg:
Számlaazonosító (vagy számlaszám), Számla típusa és Teljes rendelkezésre álló egyenleg.

•

Kedvezményezett számla (bevitel, vízszintes navigáció): az Ön aktív számláit listázza ki,
ahova az átvezetést elindíthatja. Minden egyes számla az alábbi adatokkal együtt jelenik meg:
Számlaazonosító (vagy számlaszám), Számla típusa és Teljes rendelkezésre álló egyenleg.

•

Összeg beviteli mező: írja be az átvezetni kívánt összeget. A rögzített összeg forintban értendő.
Csak egész szám adható meg, ami folyamatosan írva automatikusan (vesszők és szóközök
nélkül) tagolódik.
• Devizanem: HUF (nem választható) • Havi limit (nem módosítható) • Napi limit (nem módosítható)

A kifizetéshez tartozó választható mezők különféle címkék alatt, több csoportban jelennek meg,
kibontási, illetve visszazárási lehetőséggel. Alapértelmezésben a mezők nem láthatók.
A Részletek címkéjű csoport az opcionális beviteli lehetőségeket tartalmazza:

•

Értéknap: itt tudja meghatározni a kifizetés napját. Írja be az átvezetés teljesítésének (számlája
terhelésének) napját, melyet legkorábban a megbízás beadását követő banki munkanapra adhat
meg. Ezt a dátumot legfeljebb egy évre előre lehet megadni. Ha üresen marad, a kifizetés eseti
átvezetés lesz. Ha a kedvezményezett számla nem HUF számla értéknap nem adható meg.

•

Közlemény (választható, maximum 140 karakter): bármilyen tetszőleges megjegyzés beírható.

Műveletek
Tovább: ezzel a gombbal rögzíti a tételt, majd megjelenik az „Összesítő képernyő”.

Átvezetés – Összesítő oldal
Miután a „Beviteli oldalon” minden adatot megadott, kattintson a Tovább gombra az Összesítő oldal
megjelenítéséhez, ahol áttekintheti és módosíthatja az átvezetési adatokat.
Terhelendő számla: Számlaazonosító és Számlaszám
Összeg: Összeg és Devizanem
Kedvezményezett: Számlaazonosító és Számlaszám
Mégsem: visszalép a Beviteli oldalra, ahol a már bevitt fizetési adatokat módosíthatja.
Aláírás most: kifizetés véglegesítése.
Mentés: amennyiben a mentést választja, az adott átvezetés mentésre kerül, amit később a
Kifizetendő menüpont alatt módosíthat, véglegesíthet és jóváhagyhatja kifizetésre.

Műveletek
Átvezetés – Engedélyezési oldal
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Hagyja jóvá a megbízást a PIN-kód segítségével. Ha a Profilom/Beállítások felületen nem
engedélyezte a gyorsfizetés lehetőséget, akkor átutalásait engedélyeznie kell.
Az átutalási megbízás sikeres engedélyezését követően továbblép a Visszaigazoló oldalra.

Átvezetés - Visszaigazoló oldal
A Visszaigazoló oldal a következő estekben nyílik meg:
• miután az Összesítő oldalon visszaigazolja a folyamatot (amennyiben a fizetések
engedélyezése nem szükséges) vagy
• az Engedélyezés oldalon történő sikeres engedélyezést követően.

A Visszaigazoló oldal az alábbi adatokat tartalmazza:

• A Tranzakció sikeres teljesítését közlő üzenet (pl. „Sikeres megbízás”)
• Tranzakció azonosító
Részletek (alapértelmezésben rejtett állapotban, kibontási, illetve visszazárási lehetőséggel):
Terhelendő számla: Számlaazonosító és Számlaszám.
Összeg: Összeg és Devizanem.
Kedvezményezett: Számlaazonosító és Számlaszám.
Hivatkozási szám: Egyedi azonosító.
Összeg: Összeg és devizanem.
Teljesítés napja: amelyen a megbízás megtörténik.
Közlemény: amennyiben meghatározásra került.

Műveletek
Letöltés: a bizonylat letöltése digitális (pdf) formátumban.

Új megbízás: új megbízás kezdeményezése, az alapértelmezés szerinti Nyitóoldalra való
átirányítással.

Átutalás

Az Átutalás funkció belföldi forint, illetve SEPA (euró devizautalás) megbízásokra ad lehetőséget, 4
egyszerű lépésben, így a tranzakció folyamata könnyen nyomon követhető. Ez a folyamat a
kedvezményezett kiválasztásával kezdődik és a kifizetés engedélyezésével és a megbízás
visszaigazolásával zárul.

A funkció célja: bankon belüli vagy bankközi (GIRO rendszeren keresztüli) forint, illetve nemzetközi
euró SEPA átutalási megbízás indítása.
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Az Áttekintés oldal elérése: sikeres bejelentkezést követően, a Megbízások - Átutalás menüben az
Átutalás sor megérintésével elérhetővé válik a funkció.
Teljesítési feltételek:

•
•

Az adott átutalás teljesítése részösszegben nem lehetséges.
SEPA átutalás indításához euró devizanemű számlával kell rendelkeznie.

Átutalás - Nyitóoldal
A Megbízások – Átutalás lehetőségekre kattintva átkerül az átutalások nyitóoldalára, ahol
kiválaszthatja, hogy egy korábban elmentett (a Partnerek ikon menü alatt található)
kedvezményezettnek vagy egy új kedvezményezettnek kíván-e fizetést kezdeményezni.

Műveletek
Tranzakció új partnernek: az Új fizetés oldalt nyitja meg. (Alapértelmezett opció!)
Számlatulajdonos (Partnerek ikon): meglévő kedvezményezettjeit listázza ki, korábbi partnerek
közül választhat
Legutóbbi: legutóbbi megbízások listáját mutatja. (Partnerek ikon kattintás után)

Műveletek
Tranzakció új partnernek: új kifizetést kezdeményez, az Új fizetés pontban leírtaknak megfelelően.
Legutóbbi – (Partnerek ikonra kattintás után)
A Nyitóoldalon megjelenik a Legutóbbi megbízások fül az Ön által végrehajtott legutóbbi 10
tranzakció felsorolásával, ahol gyorsan áttekintheti a lehetséges kedvezményezetteket.
A Legutóbbi megbízások listán megjelenő tranzakciók mindegyike a következő információkat
tartalmazza:

•
•
•

Tranzakció időpontja: a tranzakció beküldésének napja.

•
•

Kedvezményezett neve: a kapcsolat neve.

Kedvezményezett fényképe: a kedvezményezettről elmentett fénykép, amennyiben van.
Megbízható ikon (csillag ikon): a felsorolt kedvezményezettek esetében a kifizetést nem
szükséges engedélyezni (meghatározott értékhatáron belül).
A kifizetés összege és devizaneme: a kifizetés összege és annak devizaneme.

Partnerlista (Partnerek ikon)
Ha nincs megjelenítendő Partner, akkor az „Önnek még nincs kedvezményezettje” üzenet jelenik
meg, az Új kedvezményezett hozzáadása hivatkozással. A hivatkozásra kattintva elérhetővé válik a
megfelelő funkció. A Partnerek listáján megjelenő kedvezményezettek mindegyike a következő
információkat tartalmazza:

•
•
•

Kedvezményezett fényképe: a kedvezményezettről elmentett fénykép.
Kedvenc ikon (csillag ikon): (csak) az értékhatár túllépése esetén meg kell adni a PIN-kódot.
Kedvezményezett neve: a kapcsolat neve.
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Kedvezményezett beceneve: a kedvezményezett Ön által választott neve.
Műveletek
Számlaszám/Másodlagos számlaazonosító: a Beviteli oldalt nyitja meg, ahol az új Partner adatait
rögzítheti. Másodlagos számlaazonosító használatára az Azonnali átutalás bevezetését követően lesz
lehetőség.
Sablon: legalább egy Számlaszám vagy Másodlagos számlaazonosító megadása szükséges a
kitöltéséhez.
Számlaszám/másodlagos számlaazonosító megadása
Számlaszám / másodlagos számlaazonosító: válassza ki a listából, hogy milyen típusú azonosítót
kíván megadni számlaszám, telefonszám, emailcím, adószáma vagy adóazonosító jel. Egyszerre
csak egy azonosítóhoz rögzíthet adatot. A kiválasztott azonosító típusának megfelelő beviteli mezők
kitöltendők.

Számlaszám esetén kitöltendő mezők:

•
•

•
•
•
•
•
•

Számlatulajdonos (kötelező mező): Kedvezményezett neve mező (kötelezően
megadandó, maximum 70 karakter): itt megadhatja a kedvezményezett vezeték- és
keresztnevét.
Számlaszám (kötelező): a Számlaszám mezőbe írja be a kedvezményezett
számlaszámát. A számlaszámot az alábbi formátumok valamelyikében kell megadni: 3*8as vagy 2*8-as formátumban. A formátum ellenőrzése (CDV érvényesítés) valós időben
történik. Opcionális lehetőség: IBAN formátum.
Megbízható számla: lehetősége van a kedvezményezett számláját a megbízható
partnerek közé felvenni
Becenév: kedvezményezett partner tetszőleges rövid neve
SWIFT: a kedvezményezett bankjának azonosító kódja
Számla címe: a kedvezményezett címe
Bank neve: kedvezményezett bankjának neve
Bankfiók: kedvezményezett bankfiókjának neve

Telefonszám esetén kitöltendő mezők:
•
•
•
•

Telefonszám (kötelező mező): +36 országkóddal ellátott mobilszám rögzíthető.
Alapbeállításként a +36 országkód szerepel.
Megbízható számla: lehetősége van a kedvezményezett számláját a megbízható
partnerek közé felvenni
Szolgáltató: Telenor, Vodafone, Telekom választható
Becenév: kedvezményezett partner tetszőleges rövid neve

Emailcím esetén kitöltendő mezők:
•
•

Email (kötelező mező): legalább egy karakter, „@” jel és utána a „.” karakter megadása
szükséges
Megbízható emailcím: lehetősége van a kedvezményezett számláját a megbízható
partnerek közé felvenni
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•

Becenév: kedvezményezett partner tetszőleges rövid neve

Adószám esetén kitöltendő mezők:
•
•
•

Adószám (kötelező mező): adja meg a kedvezményezett adószámát
Megbízható adószám: lehetősége van a kedvezményezett számláját a megbízható
partnerek közé felvenni
Becenév: kedvezményezett partner tetszőleges rövid neve

Adóazonosító jel esetén kitöltendő mezők:
•
•
•

Adóazonosító jel (kötelező mező): adja meg a kedvezményezett adóazonosító jelét
Megbízható adóazonosító jel: lehetősége van a kedvezményezett számláját a megbízható
partnerek közé felvenni
Becenév: kedvezményezett partner tetszőleges rövid neve

•

Kedvezményezett neve: a kapcsolat neve.
A Kedvezményezett adatai oldal az alábbi adatokat jeleníti meg:

•
•
•

Kedvezményezett fényképe: az Ön által előzetesen meghatározott fénykép.

•
•

Számlacsoport: az adott kedvezményezetthez elmentett összes számlaszámot tartalmazza.

Kedvezményezett neve: a kapcsolat neve.
Kedvenc ikon (csillag ikon): a felsorolt kedvezményezettek esetében a fizetést nem szükséges
engedélyezni (meghatározott értékhatáron belül).
Legutóbbi megbízások csoport: legfeljebb a legutóbbi 2 végrehajtott/előjegyzett megbízást
sorolja fel, melynek során megbízást kezdeményezett a kedvezményezett valamelyik számlájára.
Minden egyes megbízás az alábbi adatokkal együtt jelenik meg:
o a fizetési megbízás elküldésének napja, o az indító számlája,
amelyikről a megbízást indította, o megbízás leírása, o fizetés
összege és o devizaneme.

Műveletek
Másolás (a legutóbbi kifizetés mellett): a Beviteli oldalt nyitja meg, amely már kitöltődött a kiválasztott
legutóbbi kifizetésből átmásolt információkkal
Vissza: visszakerül a Kedvezményezettek fül alatti listára, ahonnan más kedvezményezettet
választhat.

Tranzakció új partnernek (Új megbízás)
A Nyitóoldalon új kapcsolatoknak szóló tranzakciókat hajthat végre és új kedvezményezetteket
menthet el. A kötelező adatok hiánytalan bevitelét és a folyamat megerősítését követően megnyílik a
Beviteli oldal.

•

Számlatulajdonos (beviteli, szöveg): kedvezményezett partner neve. Számlaszámra
indított megbízás esetén kötelező mező. Másodlagos számlaazonosítóra indított átutalás
esetén nem szükséges kitölteni.

•

Számla azonosítója:
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o Számlaazonosító (beviteli, alfanumerikus, kötelező): a Számlaazonosító
mezőbe írja be a kedvezményezett:

▪ Számlaszám (beviteli, numerikus). A számlaszámot az alábbi
formátumok valamelyikében kell megadni: 3*8-as vagy 2*8-as
formátumban, kötőjellel elválasztva. A formátum ellenőrzése (CDV
érvényesítés) valós időben történik. Opcionális lehetőség: IBAN
formátum.

▪ Adószám (beviteli, numerikus): 8 vagy 11 karakterből álló számsor
(pl.: 12345678 vagy 12345678-1-22)

▪ Adóazonosító jel (beviteli): 10 karakterből álló számsor (pl.:
1234567890)

▪ Mobilszám (beviteli): EGT tagállam országkódjával ellátott mobilszám
rögzíthető + jel, országkód, - jel és a telefonszám (pl.: +36-301234567)

▪ Emailcím: legalább egy karakter, „@” jel és utána a „.” karakter
megadása szükséges.

„Pick and Pay”: Amennyiben hosszan nyomja a számlaszámot, a számlatulajdonost vagy az összeg
mezőt, akkor megjelenik egy felület, amelyen kiválasztható, hogy beolvas csekket, beilleszt adatokat,
amelyeket korábban valahonnan kimásolt vagy egy számlakivonatról / nyomtatott papírról beolvassa
őket a telefon kamerájának segítségével. Az alkalmazás a kézzel írott adatokat nem tudja beolvasni!

Műveletek
Vissza: Visszalépés a Nyitóoldal – Legutóbbi megbízások alapértelmezett képernyőjére.
Tovább: érvényesíti a bevitt adatokat. Ha a kötelező mezők bármelyike hibásan lett kitöltve, akkor
hibaüzenet jelenik meg.

Kötelező mezők:

•
•
•

Terhelendő számla:
az Ön aktív számláit listázza ki, ahonnan belföldi megbízásokat indíthat.
Minden egyes számla az alábbi adatokkal együtt jelenik meg: Számlaazonosító (vagy
számlaszám), Számla típusa és Teljes rendelkezésre álló egyenleg.

Kedvezményezett: üres beviteli mezőket jelenít meg a kedvezményezett adatainak beviteléhez

•

Összeg: írja be az átutalni kívánt megbízás összegét. A meghatározott összeg devizaneme a
forint, SEPA átutalás esetén az euró.

•

Közlemény (beviteli, maximum 140 alfanumerikus karakter): a kifizetéshez fűzött megjegyzés
bevitele.
• Havi limit (csak olvasható) • Napi limit (csak olvasható)

A kifizetéshez tartozó választható mezők a További mezők címke alatt találhatók. A választható
mezőkre vonatkozó szabályok:

•

Értéknap: határozza meg a kifizetés napját. Írja be az átutalás teljesítésének (számlája
terhelésének) napját, melyet legkorábban a megbízás beadását követő banki munkanapra adhat
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meg. Ezt a dátumot legfeljebb egy évre lehet előre megadni. Ha üresen marad, a kifizetés ESETI
átutalás lesz. Ha a kedvezményezett számla nem HUF számla értéknap nem adható meg.

•

Átutaló azonosítója, típusa: az átutaló személyt, vagy szervezetet azonosító adat, amely
megkönnyítheti a kedvezményezett számára az átutaló azonosítását. Az azonosító megadása
előtt ki kell választani, hogy szervezetet vagy magánszemélyt kíván-e azonosítani.

•

Tényleges fizető neve: nem a terhelendő számla tulajdonosa, hanem harmadik fél, aki a
kedvezményezett részére fizet, vagy akinek nevében a terhelendő számla tulajdonosa fizet.

•

Tényleges fizető azonosítója, típusa: a tényleges fizető felet (személyt, vagy szervezetet)
azonosító adat. Az azonosító megadása előtt ki kell választani, hogy szervezetet vagy
magánszemélyt kíván-e azonosítani.

•

Kedvezményezett azonosítója, típusa: a kedvezményezett személyt, vagy szervezetet
azonosító adat, amely megkönnyítheti az átutaló számára a kedvezményezett azonosítását. Az
azonosító megadása előtt ki kell választani, hogy szervezetet vagy magánszemélyt kíván-e
azonosítani.

•

Tényleges kedvezményezett neve: nem a kedvezményezett számla tulajdonosa, hanem
harmadik fél, aki a kedvezményezett számláján jóváírt összeg címzettje.

•

Tényleges kedvezményezett azonosítója, típusa: a tényleges kedvezményezett felet
(személyt, vagy szervezetet) azonosító adat, amely megkönnyíti a fizetési művelet tényleges
kedvezményezettjének azonosítását. Az azonosító megadása előtt ki kell választani, hogy
szervezetet vagy magánszemélyt kíván-e azonosítani.

•

Átutalás jogcíme: a hivatalos jogcímközléssel meghatározható a tranzakció típusa. A
pénzforgalmi szolgáltatók a számlatulajdonosok számára (átutalók és kedvezményezettek)
pénzforgalmukról kimutatásokat, statisztikákat készíthetnek.
Az ISO20022 külső kódlistából kiválasztott jogcímkód. Csak alfabetikus lehet, 4 karakterből
állhat, online érvényesítéssel.

Átutalás – Összesítő oldal
Az Összesítő oldalon ellenőrizheti és mentheti a korábban meghatározott
tranzakciójának adatait, továbbá módosíthatja is azokat, ha visszalép a Beviteli oldalra. Nem
díjmentes belföldi forint átutalás esetében az összesítő oldalon megjelenik a tranzakciós jutalék.

Műveletek
Mégsem: ezzel törli a kifizetést. Rákattintva megjelenik a „Biztos?” felugró ablak, ahol megerősítheti
a kifizetés törlését.
Vissza: visszakerül a Beviteli oldalra, ahol a már bevitt fizetési adatokat módosíthatja.
Aláírás most: fizetés véglegesítése: a rendszer ellenőrzi, hogy a kifizetés teljes összege valóban az
aktuális csatorna szerinti napi limit alatt van-e. Amennyiben NINCS, akkor hibaüzenet jön, ha IGEN,
akkor megnyílik az Engedélyezés oldal. Aláírás később: Amennyiben a mentést választja, az adott
átutalás mentésre kerül, amit később a Kifizetendő menüpont alatt módosíthat, véglegesíthet és
jóváhagyhatja kifizetésre. Megnyílik a Visszaigazoló oldal az alábbi kérdésekkel: Új fizetési
megbízást kíván-e indítani a Nyitóoldalon vagy a Kifizetendő listát szeretné megnyitni?

Átutalás – Engedélyezés oldal
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Ha engedélyeznie kell a fizetési megbízásokat, akkor az Összesítő oldalon kattintson az Aláírás
most gombra, ahonnan továbblép az Engedélyezés oldalra. A következő megbízásokat kell
engedélyezni: nem megbízható kedvezményezettek, illetve értékhatár feletti megbízható
kedvezményezettek esetén. A fizetési megbízás sikeres engedélyezését követően továbblép a
Visszaigazoló oldalra.

Műveletek
Mégsem gomb: a Kifizetés lezárása felugró képernyő a lezárás megerősítését kéri.
Kifizetés folytatása: a gomb megnyomásával továbblép az Engedélyezés oldalra. Kifizetés
lezárása: a bevitt fizetési adatok elvesznek, átirányítás a Nyitóoldalra.

Átutalás – Visszaigazolás oldal
Ha az Engedélyezés képernyőn a kifizetés engedélyezése sikeresen megtörtént, megnyílik a
Visszaigazolás képernyő, ahol a tranzakciónak megfelelő (csak olvasható) üzenet fogadja. Sikeres
fizetési megbízás esetén „Sikeres megbízás”, Elutasított megbízás esetén „Megbízás elutasítva”, vagy
Mentett kifizetés esetén „Megbízások közé mentve” üzenet fogadja.
Azonnali átutalási megbízás esetén a „Függő” státuszú „Sikeres megbízás”-ok teljesítését a
Számlák/Tranzakciók listában ellenőrizheti vagy a Megbízások/Megbízások listája/Teljesült tételek
listájában. A visszautasított tételeket a Megbízások/Megbízások listája/Nem teljesült tételek listájában
tekintheti meg, illetve a visszautasított tételekről a visszautasítás okának megjelölésével, push üzenet
formájában is értesítjük.

Hivatkozási szám: egyedi tranzakció-azonosító.

Műveletek
Bizonylat letöltése: a bizonylat letöltése digitális (pdf) formátumban.
Új kifizetés: új belföldi kifizetés kezdeményezése, az alapértelmezés szerinti Nyitóoldalra való
átirányítással.
Kész: visszatérés a Nyitóoldalra.
További részletek: kibontás után az alábbi adatok jelennek meg: Indítószámla azonosítója és
számlaszáma, Kedvezményezett adatcsoport (kedvezményezett neve és számlaszáma, Összeg
(kifizetés összege és devizaneme), Teljesítés napja (a tényleges kifizetés dátuma), Közlemény (a
kifizetés közleménye), a Beviteli oldalon rögzített minden egyéb fizetési adat.
Csekkbefizetés átutalással

A Csekkbefizetés átutalással funkció segítségével OCR beolvasás útján (a kamera segítségével a
csekk teljes képi beolvasása történik meg és ebből kerülnek feldolgozásra a megbízás adatai) hajthat
végre belföldi átutalásokat, kézi adatbevitel nélkül.
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Az átutalás belföldi kifizetésnek minősül, és a költsége is ennek megfelelő. Ha a folyamat sikeresen
zárul, megnyílik a Visszaigazolás oldal.

A funkció célja: bankon belüli vagy bankközi (GIRO rendszeren keresztüli) forint átutalás indítása.

Az Áttekintés oldal elérése: sikeres bejelentkezést követően, a Megbízások gomb, majd az oldalsó
menüben a Csekkbefizetés átutalással sor megérintésével válik elérhetővé a funkció.

Teljesítési feltételek

•

A terhelendő számlán rendelkezésre kell állnia az átutalás(ok) összegének és a kapcsolódó
banki díjtételnek megfelelő fedezetnek.

•

Az adott átutalás teljesítése részösszegben nem lehetséges.

Csekkbefizetés átutalással oldal

A Megbízások menü Csekkbefizetés átutalással lehetőségét választva megnyílik a Csekkbefizetés
átutalással funkció.
QR/vonalkód/OCR sorolvasó: segítségével be lehet olvasni sárga vagy fehér postai csekket és
automatikusan ki lehet tölteni a belföldi átutalási megbízásokat.

Műveletek
A Vaku a készülék vakuját kapcsolja ki és be a bizonylat leolvasásának megkönnyítése céljából.

Átutalási megbízás
A beolvasás befejeztével a rendszer visszairányítja Önt az új belföldi átutalási folyamat első
lépéséhez. Innen tudja folytatni a megbízási műveletet. Az átutalási folyamat további képernyőinek
beviteli mezői előre kitöltődnek a beolvasott adatokkal, lehetőséget adva azok felülvizsgálatára és
módosítására.
Deviza átvezetés

Funkció célja: deviza átvezetési és konverziós megbízás saját alszámlák között.

Teljesítés feltételei:

•
•

A terhelendő számlán a teljesítés napján megfelelő fedezetnek kell rendelkezésre állnia.
Az adott megbízás részösszegére teljesítés nem lehetséges.

Teljesítés napja és időpontja: a benyújtott megbízások a banki órarend és a vonatkozó
Üzletszabályzat szerint kerülnek teljesítésre.
Deviza átvezetés – Beviteli oldal
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A Megbízások menü Deviza átvezetés lehetőségét választva megnyílik a funkció.
Terhelendő számla: az Ön aktív számláit listázza ki, ahonnan a megbízást elindíthatja. Minden
egyes számla az alábbi adatokkal együtt jelenik meg: Számlaazonosító (vagy számlaszám), Számla
típusa, Teljes rendelkezésre álló összeg és Eladási deviza (számla devizaneme).
Jóváírandó számla: válassza ki a célszámlát. Minden egyes számla az alábbi adatokkal együtt
jelenik meg: Számlaazonosító (vagy számlaszám), Számla típusa, Teljes rendelkezésre álló
egyenleg.
Összeg (kötelezően megadandó, maximum 13 karakter), devizanem: írja be az átutalási
megbízás összegét, tizedes értéket ponttal elválasztva adhat meg. Konverzió esetén az összeg
megadható a terhelendő illetve a kedvezményezett számla devizanemében is.
Új bevitel megerősítését követően a kalkuláció a korábban meghatározott devizanemről azonnal
átvált az új devizanemre. Megjelenik továbbá egy jognyilatkozat is, amely a teljesítés napján
érvényes esetlegesen eltérő devizaárfolyamra figyelmeztet.
Devizanem: csak Vételi vagy Eladási számla devizaneme választható.

Műveletek
Tovább: a kalkuláció végrehajtását követően megnyílik az Összesítő oldal.
Devizaátvezetés – Összesítő oldal
Miután a Beviteli oldalon a szükséges adatokat rögzítette és a folyamatot megerősítette, az
Összesítő oldal nyílik meg a bevitt adatokkal.
Műveletek
Vissza: visszakerül a Beviteli oldalra.
Mégsem: az összes adat elvetése, visszatérés a Megbízások menüpontra.
Aláírás most: a rendszer ellenőrzi, hogy a kifizetés teljes összege valóban az aktuális csatorna
szerinti napi limit alatt van-e, és ha NINCS, akkor hibaüzenet jön, ha IGEN, akkor megnyílik az
Engedélyezés oldal.

Deviza átvezetés – Engedélyező oldal
Ha engedélyeznie kell a megbízásokat, akkor az Összesítő oldalon kattintson a Tovább gombra,
ahonnan továbblép az Engedélyezés oldalra. A megbízás sikeres engedélyezését követően
továbblép a Visszaigazoló oldalra.
Ha a Profilom területen nem engedélyezte a gyorsfizetés lehetőséget, akkor megbízásait
engedélyeznie kell.

Deviza átvezetés – Visszaigazoló oldal
A Visszaigazoló oldal a következő estekben nyílik meg:
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•

miután az Összesítő oldalon visszaigazolta
engedélyezése nem szükséges), vagy

•

az Engedélyezési oldalon történő sikeres engedélyezés után.

a folyamatot (amennyiben a fizetések

További adatok (alapértelmezésben rejtett állapotban, kibontási, illetve visszazárási lehetőséggel).
Kibontás után az alábbi adatok jelennek meg:

•
•
•
•
•
•

Terhelendő számla adatcsoport: az indító Számlaazonosító és Számlaszám,
Jóváírandó számla adatcsoport: a kedvezményezett Számlaazonosító és Számlaszám,
Hivatkozási szám: egyedi tranzakció-azonosító,
Összeg: összeg és devizanem,
Teljesítés napja: amelyen az átutalás megtörténik,
Közlemény: ha meghatározásra került.

Műveletek
Letöltés: a bizonylat letöltése digitális (pdf) formátumban.
Megosztás: a bizonylat megosztása különféle közösségi hálózatokon.

Mobilegyenleg-feltöltés
A funkció célja: A Telenor, a Telekom és a Vodafone Magyarország mint eladó által nyújtott
mobiltelefon előfizetői kártya (termék) feltöltése Feltételes Átutalással.
Teljesítési feltételek: a terhelendő számlán adott napon rendelkezésre kell állnia a feltöltések
összegének megfelelő fedezetnek.

•
•

Az adott feltöltés teljesítése részösszegben nem lehetséges.

•

Figyelem! Az előfizetői kártyafeltöltés során a kártyás (pre-paid) előfizetések mellett a számlás
(post paid) előfizetéssel rendelkező ügyfelek emelt díjas szolgáltatásokhoz tartozó elkülönített
számlájának egyenlege is feltölthető!

•

Teljesítés időpontja: Mind az előfizetői kártya feltöltése, mind pedig a számla terhelése azonnal,
a tranzakció elküldése után megtörténik. A sikeres teljesítésről a szolgáltató SMS üzenetet küld.
Amennyiben technikai probléma miatt az előfizetői kártya feltöltése meghiúsul, úgy a számláján a
kiválasztott feltöltési összegnek megfelelő fedezet a következő munkanapon esedékes
szolgáltatóval történő egyeztetésig zárolásra kerülhet. Amennyiben az egyeztetés során a Bank
sikeres feltöltésről értesül, úgy a számlája utólagos terhelésre kerül, melyet a
Számlainfó/Történet/Számla menüpontban ellenőrizhet. Sikertelen feltöltés esetén a zárolás
feloldásra kerül.

•

Mobiltelefon előfizetői kártya feltöltés folyamata: A „Beviteli képernyőn” rögzített előfizetői
kártya feltöltési paraméterek az „Összesítő képernyőn” jelennek meg, ahol a megbízást
ellenőrizheti. A megbízás teljesítéséről megerősítést követően a „Visszaigazoló képernyőn”
tájékozódhat.

A megadott telefonszám egy létező, ún. előfizetői kártya (pre-paid) rendszerű, nem letiltott szám
legyen.

Mobilegyenleg-feltöltés – Beviteli oldal új megbízás esetén
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Fontos: Egy tranzakcióval egyszerre csak egy telefonszámhoz tartozó előfizetői kártyát tölthet fel. A
telefonszám helyességéről mindig győződjön meg! Amennyiben a rosszul rögzített telefonszám
létezik, a feltöltés akkor is megtörténik, ha az nem az Ön telefonszáma. A rosszul rögzített
telefonszámra történő sikeres feltöltés ellenértéke nem igényelhető vissza.
Terhelendő számlaszám: válassza ki a terhelendő forint számla számát, melyről megbízását indítja.
Kedvezményezett telefonszám: Adja meg 9 jegyű telefonszámát. A megadott telefonszámok
elmentésre kerülnek, így a következő alkalommal már kényelmesen ki tudja választani a kívánt
számot a partnerek listából vagy a telefonkönyvből.
Mobilszolgáltató: Telenor, Telekom, Vodafone
Feltöltő kártya ára (Összeg, HUF): válasszon a szolgáltató által megadott feltöltési összegekből.
Műveletek
Tovább: ezzel a gombbal rögzíti a tételt, majd megjelenik az „Összesítő képernyő”.

Mobilegyenleg feltöltés – Összesítő oldal
Miután a „Beviteli oldalon” minden adatot megadott, kattintson a Tovább gombra az Összesítő oldal
megjelenítéséhez, ahol áttekintheti és módosíthatja az átvezetési adatokat.
Mégsem: visszalép a Beviteli oldalra, ahol a már bevitt fizetési adatokat módosíthatja. Aláírás most:
feltöltés véglegesítése.

Műveletek
Mobilegyenleg feltöltés – Engedélyezési oldal
Hagyja jóvá a megbízást a PIN-kód segítségével.
A megbízás sikeres engedélyezését követően tovább lép a Visszaigazoló oldalra.

Mobilegyenleg feltöltés - Visszaigazoló oldal
A Visszaigazoló oldal a következő estekben nyílik meg:

• miután az Összesítő oldalon visszaigazolja a folyamatot (amennyiben a fizetések
engedélyezése nem szükséges) vagy

• az Engedélyezés oldalon történő sikeres engedélyezést követően.
A Visszaigazoló oldal az alábbi adatokat tartalmazza:

• A Tranzakció sikeres teljesítését közlő üzenet (pl. „Sikeres megbízás”)
• Tranzakció azonosító
Részletek (alapértelmezésben rejtett állapotban, kibontási, illetve visszazárási lehetőséggel):
Terhelendő számla: Számlaazonosító és Számlaszám.
Összeg: Összeg és Devizanem.
Hivatkozási szám: Egyedi azonosító.
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Teljesítés napja: amelyen a megbízás megtörténik.

Műveletek
Letöltés: a bizonylat letöltése digitális (pdf) formátumban.

Új feltöltés: új megbízás kezdeményezése, az alapértelmezés szerinti Nyitóoldalra való
átirányítással.

Megbízások listája

A funkció célja: a funkció segítségével Ön áttekintheti kimenő fizetési megbízásait. A Megbízások
listája menüpontra kattintva megnyílik a Lista oldal, ahol a fizetési megbízások 4 csoportra osztva
jelennek meg, státusztól függően, a következő sorrendben:

•
•
•
•

Jóváhagyásra vár
Értéknapos
Beérkezett
Nem teljesült

Jóváhagyásra vár
Funkció célja: a már létrehozott, de még engedélyezésre váró megbízásait tekinthet meg ezen a
listán. A lista segítségével egy lépésben, könnyen engedélyezheti ezeket a megbízásokat.
Ezek már létrehozott, de még nem engedélyezett megbízások. Az egyes fizetési tételek az alábbi
adatokkal jelennek meg:

•
•
•
•

Dátum
Címzett
Összeg
Műveletek (Nézet, Szerkesztés, Törlés)
Értéknapos

Funkció
célja: átutalás
kezdeményezése előre megadott
meghatározott banki munkanapra (értéknapra).

összeggel, előre

Teljesítési feltételek:
• A terhelendő számlán az értéknapon (a terhelés napján) rendelkezésre kell állnia az átutalás(ok)
összegének és a kapcsolódó banki díjtételnek megfelelő fedezetnek. Több átutalás egyidejű
küldése esetén a beadás sorrendjében történik a teljesítés.

A később teljesítendő engedélyezett megbízásokat tekintheti meg. Az egyes fizetési tételek az alábbi
adatokkal jelennek meg:

•
•
•

Dátum: fizetés esedékessége.
Címzett: kedvezményezett neve.
Összeg: a fizetés összege és devizaneme.
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Műveletek: Nézet, Másolás, Szerkesztés, Törlés, Küldés e-mailben.
Teljesített tételek
Itt a sikeresen végrehajtott megbízásait tekintheti meg. Az egyes fizetési tételek az alábbi adatokkal
jelennek meg:

•
•
•
•

Dátum: a kifizetés végrehajtásának napja.
Címzett: kedvezményezett neve.
Összeg: a fizetés összege és devizaneme.
Műveletek: Nézet, Másolás, Küldés e-mailben, Szűrés, Mindent kiválaszt, Továbbiak
betöltése.

Sikertelen tételek
A lista a rendszer által elutasított megbízásait jeleníti meg. Az egyes fizetési tételek az alábbi
adatokkal jelennek meg:

•
•
•

Dátum: a kifizetés meghiúsulásának napja.
Címzett: kedvezményezett neve.
Összeg: a fizetés összege és devizaneme.
•
Műveletek

Megbízás részletes adatai Egy tetszőleges kifizetési tételre kattintva további adatok jelennek meg
az adott Kifizetésre vonatkozóan:

•
•

Tranzakció időpontja

•
•
•
•

Fizető fél adatai

A
tranzakció rövid leírása:
Tranzakció összege,
Kedvezményezett neve, Közlemény.

Fizető

Kedvezményezett adatai
Tranzakció részletező
További műveletek: Bizonylat megosztása stb.

Szűrők használata
A Szűrők oldalon az alábbi szempontok közül válogathat:



•
•



Mikor?
Összeg
Innen összege
Ide összege
Devizanem
Kedvezményezett

Műveletek
Nézet gomb: Bizonylat letöltése, Bizonylat megosztása, Kifizetés másolása.
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fél

neve,

Partnerlista

A Partnerek listája felhasználóhoz kötött, és az Ön által korábban a listán rögzített
kedvezményezettek nevét tartalmazza. A Partnerlista funkció csak mobilalkalmazáson használatos,
szerződéskötéskor a jelenlegi banki rendszerekből történik a szinkronizációja amennyiben az
rendelkezésre áll. Későbbiekben az Internet Bankon nem kezelhető és nem elérhető.

A funkció célja: forint-kifizetési kedvezményezett partnereinek és ügyfelekre vonatkozó adatoknak a
listáját tekintheti meg. Mivel az Ön tranzakcióinak nagy része gyakori partnereknek szól, e funkció
segítségével Ön megkönnyítheti tranzakciói teljesítését azáltal, hogy partnerei tranzakciós adatait
elmenti, és később, amikor ugyanannak a partnernek teljesít átutalást, újra felhasználja.
Rögzíthet új átutalási partnereket, illetve módosíthatja vagy törölheti az adatbázis bármelyik tételét. A
könnyebb azonosíthatóság érdekében Ön profilképeket is csatolhat partnereihez. Ezeket a
profilképeket csak Ön láthatja, más felhasználó vagy banki alkalmazott nem férhet hozzá. Partnereit
megbízható felhasználóknak is minősítheti, így egy bizonyos értékhatár alatt külön PIN-kód vagy
biometrikus-azonosítás nélkül is átutalhat nekik összegeket.

A Partnerlista oldal elérése: a Megbízások – Partnerlista menüpontra kattintva az ügyfél a
Partnerlista oldalra kerül.
Itt az összes kedvezményezettet felsorolja.
o A csoportban a kedvezményezettek nevei ábécé sorrendben jelennek meg Atól Z-ig, vagyis az
A-val kezdődő nevek a lista elején találhatók.

o Az azonos kezdőbetűt tartalmazó nevek egy csoportban, az adott betűt jelölő címke alatt
találhatók, például az összes olyan kedvezményezett, akinek a neve
„A” betűvel kezdődik, az „A” csoportban jelenik meg.

o Csak azok a betűk jelennek meg, amelyekhez legalább egy elmentett kedvezményezett
tartozik, a többi (0 kedvezményezettet tartalmazó) rejtve marad.
Műveletek
Új partner hozzáadása: új partner rögzíthető. Az alábbi adatok adhatók meg: Kedvezményezett
neve, Kedvezményezett beceneve, Számlaszám/Másodlagos számlaazonosító, Megjegyzés,
Fénykép hozzárendelése a kedvezményezetthez.
Kedvezményezett szerkesztése: az alábbi adatok módosíthatók: Kedvezményezett neve,
Kedvezményezett beceneve, Számlaszám/Másodlagos számlaazonosító, Megjegyzés, Fénykép
hozzárendelése a kedvezményezetthez.
Kedvezményezett törlése: meglévő átutalási partner törölhető (Kedvezményezett neve,
Kedvezményezett beceneve, Számlaszám/Másodlagos számlaazonosító, Megjegyzés, Fénykép
hozzárendelése a kedvezményezetthez).

KÁRTYÁK
Kártyaáttekintő
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A funkció célja: aktuális és részletes kimutatás nyújtása az Ön kártyáiról, a következőkre
vonatkozóan: kártyainformáció az elérhető egyenleg/felhasználható hitelkeret, kártyaszám és típus
feltüntetésével.

Gyors hozzáférés menü
A kártyaáttekintő oldalon található Gyors hozzáférés legördülő menü segítségével gyorsan átléphet a
kiválasztott kártya kártyainfó oldalára. A menü a kártyáit tulajdonjog, azaz banki jellemzők alapján
rendezve és csoportosítva listázza ki. A Gyors hozzáférés menüben minden egyes kártya egy
kártyaszámmal jelenik meg.

Hitelkártya mini alkalmazás (widget)
A hitelkártya mini alkalmazás (widget) kártya formátumban jeleníti meg a kártyáit.

Betéti kártya mini alkalmazás (widget)
A betéti kártya mini alkalmazás (widget) kártya formátumban jeleníti meg a kártyáit.

Kártyatranzakciók - Kártyatörténet
A kártyaáttekintő oldalon látható bármelyik számla mini alkalmazáson lévő Részletekre kattintva
megnyílik az adott kártya kártyatörténete.

A funkció célja: a kiválasztott kártya utolsó 10db vagy tetszőleges időintervallumban lekérdezhető
tételeit mutatja. A funkcióban grafikonon is megjelenítésre kerül az adott naptári hónapban könyvelt
összes tranzakció. A képernyő görgetésével a tételek folyamatosan jelennek meg. A Mutass többet
feliratra kattintva további 10 tétel jelenik meg. A szűrő segítségével a leválogatás tetszőlegesen
módosítható.

Limitmódosítás
Funkció célja: Bankkártyák napi készpénzfelvételi és vásárlási limitmódosítása. A Bank a
bankkártyákat a Kondíciós listában meghatározott napi alaplimitekkel
(vásárlási limit és/vagy készpénzfelvételi limit) bocsátja ki. Önnek lehetősége van bankkártyánként
ettől eltérő napi költési limiteket megállapítani. Az új limitek a módosítást követően azonnal hatályba
lépnek. Az utolsó rendelkezést a Bank mindaddig érvényesnek tekinti, amíg Ön azt felül nem bírálja
és a limitet újra nem módosítja. A napi költési limit forint alapú bankkártyák esetén forintban, deviza
alapú bankkártya estén devizában kerül meghatározásra.
Limitmódosítás folyamata: a „Kártyaáttekintő képernyőn” kiválasztott bankkártyához a Limitkezelés
és elérhetőség opcióban a kártyához tartozó napi költési limitet változtathatja meg.
Amennyiben a beállított limit nem felel meg Önnek, lehetősége van a módosításra, a fent leírt
folyamat szerint. Lehetősége van csak rögzíteni, illetve hitelesíteni (aláírni) a módosítást, amely az
„Aláírómappában” ellenőrizhető.
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Módosító képernyő
Jelenlegi vásárlási limit: az Ön által kiválasztott bankkártyához tartozó aktuális vásárlási limit
(amennyiben tartozik hozzá ilyen lehetőség).
Jelenlegi készpénzfelvételi limit: az Ön által kiválasztott bankkártyához tartozó aktuális
készpénzfelvételi limit (amennyiben tartozik hozzá ilyen lehetőség).
Műveletek
Vissza: visszakerül a Beviteli oldalra.
Mégsem: az összes adat elvetése, visszatérés.
Aláírás most: megnyílik az Engedélyezés oldal.

Visszaigazolás oldal
Ha az Engedélyezés képernyőn az engedélyezés sikeresen megtörtént, megnyílik a Visszaigazolás
képernyő, ahol a megbízás megfelelő (csak olvasható) üzenet fogadja.
Sikeres megbízás esetén „Sikeres megbízás”, Elutasított megbízás esetén „Megbízás elutasítva”,
üzenet fogadja.
Hivatkozási szám: egyedi tranzakció-azonosító.

Műveletek
Bizonylat letöltése: a bizonylat letöltése digitális (pdf) formátumban. Kész: visszatérés a
Nyitóoldalra.

Bankkártya aktiválás
Funkció célja: a mobilalkalmazásra engedélyezett bankszámlához tartozó elektronikus- és
dombornyomott, fő- és társkártyák aktiválása. Az aktiválás új és megújuló kártya esetén lehetséges,
az érvényesítés azonnal megtörténik. Az aktiválható kártyákon egy zöld „Aktivál” nyomógomb jelenik
meg, melynek segítségével az aktiválás kezdeményezhető.
Aktiválás képernyő
Kártyaszám: a megújítandó vagy új bankkártya hiányzó négy számát kell beírni (4 karakter).
Lejárat dátuma (hh/éé): a megújítandó vagy új bankkártya lejárati időpontját kell megadni hh/éé
formátumban. A „/” jelet manuálisan kell beírni.
Műveletek
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Vissza: visszakerül a Beviteli oldalra.
Mégsem: az összes adat elvetése, visszatérés.
Aláírás most: megnyílik az Engedélyezés oldal.

Visszaigazolás oldal
Ha az Engedélyezés képernyőn az engedélyezés sikeresen megtörtént, megnyílik a Visszaigazolás
képernyő, ahol a megbízás megfelelő (csak olvasható) üzenet fogadja.
Sikeres megbízás esetén „Sikeres megbízás”, Elutasított megbízás esetén „Megbízás elutasítva”,
üzenet fogadja.
Hivatkozási szám: egyedi tranzakció-azonosító.

Műveletek
Bizonylat letöltése: a bizonylat letöltése digitális (pdf) formátumban. Kész: visszatérés a
Nyitóoldalra.

Tartozás kifizetés - Átvezetés

Tartozás kifizetése menüpontban egy könnyített átvezetést indíthat a hitelkártya költéseinek a
rendezésére. Előre felajánlott összegek közül választhat: minimum fizetendő, teljes előző havi költés
(záró egyenleg), tetszőleges összeg. A tetszőleges összeg nem lehet kisebb, mint a minimum
fizetendő. A funkció a kártya menüből és a hitelkártya „widget” ről is elérhető. Saját számlák közötti
átvezetésnek minősülő tranzakció csak saját számláról, saját számlák között érhető el.

A funkció célja: forintszámláról forintösszeg átvezetése saját hitelkártya számlára.

Teljesítési feltételek: a terhelendő számlán adott napon rendelkezésre kell állnia az átvezetések
összegének megfelelő fedezetnek.
• Az adott átvezetés teljesítése részösszegben nem lehetséges.
Teljesítés napja: az átvezetések a beadás napján azonnal teljesülnek. Először fedezetvizsgálat
történik, majd a számla terhelésére és a kedvezményezett számla jóváírására kerül sor.
Beviteli oldal

•

Terhelendő számla (bevitel, vízszintes navigáció): az Ön aktív számláit listázza ki, ahonnan
az átvezetést elindíthatja. Minden egyes számla az alábbi adatokkal együtt jelenik meg:
Számlaazonosító (vagy számlaszám), Számla típusa és Teljes rendelkezésre álló egyenleg.

•
•

Kedvezményezett hitelkártya: az Ön aktív és előzetesen kiválasztott hitelkártyája
Összeg beviteli mező: írja be az átvezetni kívánt összeget.(más összeg)
Választható: minimum fizetendő összeg és Előző havi záró egyenleg (teljes tartozás)
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•

Devizanem: HUF nem módosítható

Műveletek
Tovább: ezzel a gombbal rögzíti a tételt, majd megjelenik az „Összesítő képernyő”.

Összesítő oldal
Miután a „Beviteli oldalon” minden adatott megadott, kattintson a Tovább gombra az Összesítő oldal
megjelenítéséhez, ahol áttekintheti és módosíthatja az átvezetési adatokat.
Terhelendő számla: Számlaazonosító és Számlaszám
Összeg: Összeg és Devizanem
Kedvezményezett: Kártyaszám
Mégsem: visszalép a Beviteli oldalra, ahol a már bevitt fizetési adatokat módosíthatja. Aláírás most:
kifizetés véglegesítése.
Mentés: amennyiben a mentést választja, az adott átvezetés mentésre kerül, amit később a
Kifizetendő menüpont alatt módosíthat, véglegesíthet és jóváhagyhatja kifizetésre.

Műveletek
Engedélyezési oldal
Hagyja jóvá a megbízást a PIN-kód segítségével. Ha a Profilom/Beállítások felületen nem
engedélyezte a gyorsfizetés lehetőséget, akkor átutalásait engedélyeznie kell.
A megbízás sikeres engedélyezését követően továbblép a Visszaigazoló oldalra. Visszaigazoló
oldal
A Visszaigazoló oldal a következő estekben nyílik meg: • miután az Összesítő oldalon visszaigazolja
a folyamatot (amennyiben a fizetések engedélyezése nem szükséges) vagy
• az Engedélyezés oldalon történő sikeres engedélyezést követően.
A Visszaigazoló oldal az alábbi adatokat tartalmazza:

• A Tranzakció sikeres teljesítését közlő üzenet (pl. „Sikeres megbízás”)
• Tranzakció azonosító
Részletek (alapértelmezésben rejtett állapotban, kibontási, illetve visszazárási lehetőséggel):
Terhelendő számla: Számlaazonosító és Számlaszám.
Összeg: Összeg és Devizanem.
Kedvezményezett: Kártyaszám.
Hivatkozási szám: Egyedi azonosító.
Összeg: Összeg és devizanem.
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Műveletek
Letöltés: a bizonylat letöltése digitális (pdf) formátumban.

Új megbízás: új megbízás kezdeményezése, az alapértelmezés szerinti Nyitóoldalra való
átirányítással.
Virtuális kártya
A Virtuális Kártya funkció lehetővé teszi önnek, hogy új, korlátozott ideig érvényes virtuális kártyát
készítsen a saját aktív VISA Inspire kártyájához kapcsolva. A virtuális kártyák egyszer használatos
vagy többször használatos kártyák lehetnek.
A Virtuális kártya kizárólag interneten keresztül történő vásárlásra használható. A Virtuális Kártya
fizikailag nem kerül kibocsátásra. A virtuális kártya adatai eltérnek a fizikai kártya adataitól, de a
virtuális kártya minden esetben kapcsolódik egy fizikai kártyához, úgymond közvetítőként viselkedik a
fizikai kártya és a kereskedő között.
A virtuális kártyájával végrehajtott összes tranzakciót, a fizikai kártyára vonatkozó információk között
találja. Ez vonatkozik minden olyan területre, ahol a kártya adatai láthatók:
•
•
•

a kártya utolsó tranzakciója
a számlakivonat
a kártya számlája

A funkció célja: csökkenteni a kártyájával történő visszaélések kockázatát. A virtuális kártya
használata korlátozza a kártya lehetséges csalókkal szembeni kitettségét.

Virtuális kártya igénylése
A funkció a kártya menüből érhető el, az ’Új virtuális kártya’ menüre kattintva.
Beviteli oldal

•

Kapcsolódó fizikai kártya: az Ön aktív kártyáit listázza ki, amelyekhez igényelhető virtuális
kártya. Jelenleg kizárólag VISA Inspire kártyához igényelhető virtuális kártya. Minden egyes
kártya az alábbi adatokkal együtt jelenik meg: Számlaazonosító vagy számlaszám és a Teljes
rendelkezésre álló egyenleg.

•

Kártya típus: egyszer vagy többször használatos kártya kiválasztása.

o Naponta maximum 3 db egyszer és 1 db többször használatos virtuális kártya
igényelhető egy fizikai kártyához.

o Párhuzamosan 3 db egyszeri és 1 db többször használatos érvényes virtuális kártya
kapcsolódhat egy fizikai kártyához.

•

Érvényesség: A virtuális kártyák lejárati ideje nem nyúlhat túl a fizikai Bankkártya illetve lejárat
idején.
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o Egyszer használatos kártya esetén az érvényességi idő minden esetben 5 nap, ez nem
módosítható. Amennyiben 5 napig nem használja azegyszer használatos virtuális
kártyát, akkor az automatikusan megszüntetésre kerül.

o Többször használatos kártya esetén meg kell adnia, hogy mennyi ideig legyen érvényes
a kártya, hónapokban kifejezve. Az érvényességi idő előre meghatározott értékek közül
választható ki.
A választható értékek:
•

1 hónap

•

2 hónap

•

3 hónap

•

4 hónap

•

5 hónap

•

6 hónap

•

Maximum összeg beviteli mező: A maximum összeg nem többször használatos virtuális kártya
esetén a kártyával történő összes tranzakciók összege nem lépheti túl az igényléskor megadott
maximum összeget. Írja be azt az összeget, amit maximálisan engedélyez virtuális kártyával
történő fizetéskor. A virtuális kártyára vonatkozó napi és havi limit megegyezik a fizikai kártyára
beállított limitekkel.

•

Kártya becenév: a virtuális kártya tetszőleges rövid neve.

Műveletek
Tovább: ezzel a gombbal rögzíti a virtuális kártya igénylését, majd megjelenik az „Összesítő
képernyő”.

Összesítő oldal
Az összesítő oldalon áttekintheti a virtuális kártya alábbi adatait.

•
•
•
•

Kapcsolódó fizikai kártya: Kártyatulajdonos neve és a kártya beceneve
Virtuális kártya beceneve: A virtuális kártya tetszőleges rövid neve.
Virtuális kártya típusa: Egyszer vagy többször használatos
Maximum Összeg: Összeg és Devizanem

Műveletek

Mégsem: visszalép a Beviteli oldalra, ahol a már bevitt adatokat módosíthatja. Aláírás most: virtuális
kártya létrehozás
Visszaigazoló oldal
A Visszaigazoló oldal a következő estekben nyílik meg:
• az Jóváhagyás oldalon történő sikeres tranzakció hitelesítést követően.

A Visszaigazoló oldal az alábbi adatokat tartalmazza:

• A Tranzakció sikeres teljesítését közlő üzenet (pl. „A virtuális kártyát sikeresen létrehozta”)
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• Virtuális kártya szám
• A virtuális kártya lejárati dátuma
• A virtuális kártya CVV2 kódja – biztonsági okokból ez az adat a későbbiekben nem lesz
elérhető az applikáción keresztül, ezért mindenképp jegyezze meg.
Részletek (alapértelmezésben rejtett állapotban, kibontási, illetve visszazárási lehetőséggel):

•
•
•
•

A virtuális kártya típusa
Maximum összeg
A fizikai kártya rövid neve
A fizikai kártya száma

Műveletek

Kártya szám másolása: A virtuális kártya számának vágólapra helyezése.
Bizonylat: a bizonylat letöltése digitális (pdf) formátumban.
Új virtuális kártya: új virtuális kártya igénylés kezdeményezése, az alapértelmezés szerinti
Nyitóoldalra való átirányítással.

Virtuális kártya áttekintő:
A fizikai kártya részletei között a Kapcsolódó kártyák menüben érhetők el a létrehozott aktív
státuszú virtuális kártyák adatai:

•
•
•
•
•

Virtuális kártyaszám
Kártyatársaság
Kártya típus
Kártya státusz
Kártya lejárati dátuma

Virtuális kártya blokkolása:
A fizikai kártya részletei között a Kapcsolódó kártyák menüben érhetők el a létrehozott aktív
státuszú virtuális kártyák adatai. Ebben a menüben lehetősége van véglegesen blokkolni a virtuális
kártyát a kártya blokkolásra kattintva. A kártya blokkolását az applikációhoz tartozó PIN kóddal tudja
jóváhagyni. A blokkolt kártya nem jelenik meg az áttekintőben.

GeoControl
A GeoControl a kártyákhoz kapcsolódó funkció, amely lehetővé teszi, hogy a bank által előre
megadott profil alapján földrajzi korlátozást állítson be. A korlátozás kártyánként lehet eltérő. Az
alapbeállítás minden kártya esetében a ’Globális’ profil.

A szolgáltatás jelenleg kizárólag a VISA Inspire kártyatípushoz vehető igénybe.
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GeoControl funkció áttekintő:
A funkció áttekintő a kártya részletekben a GeoControl menüben érhető el.
Az áttekintőn megjelenített adatok:

• Aktuális profil (Globális vagy Limitált)
• Időlimit
• A limitált profilhoz tartozó területek listája:
o
o

Az európai biztonsági sztenderdeknek megfelelő országok:
Albánia, Andorra, Örményország, Ausztria, Azerbajdzsán, Fehéroroszország,
Belgium, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Csatorna-szigetek (Guernsey, Jersey),
Horvátország, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország,
Franciaország, Grúzia, Németország, Gibraltár, Görögország, Magyarország, Izland,
Írország, Izrael, Olaszország, Kazahsztán, Koszovó, Kirgizisztán, Lettország,
Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia (volt Jugoszláv Köztársaság), Málta,
Moldovai Köztársaság, Monaco, Montenegró, Hollandia, Norvégia, Lengyelország,
Portugália, Románia, Orosz Föderáció, San Marino, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia,
Spanyolország, Svédország, Svájc, Tádzsikisztán, Törökország, Ukrajna, NagyBritannia és Észak-Írország (Egyesült Királyság), Üzbegisztán, Antarktisz, Falklandszigetek (Malvinas), Faroe Szigetek, Francia Guyana, Grönland, Guadeloupe, Mansziget, Svalbard és Jan Mayen, Martinique, Mayotte, Réunion!, Saint Helena, Tristan
da Cunha, Saint Barthelemy, Saint Martin (francia rész), Türkmenisztán, Vatikán
város.

GeoControl Profil módosítása
Beviteli képernyő:

A beállítás módosítása a kártya részletekben a GeoControl menüben érhető el. A módosításhoz
kattintson a jelenlegi beállításra az áttekintőben.

Profil típusa: Globális (az összes országban engedélyezett a kártyás tranzakció) vagy Limitált profil
(a fent felsorolt országokban engedélyezett a kártyás tranzakció).

Időkorlát: Kiválaszthatja a profil alkalmazásának kezdő és befejező dátumát. Az időkorlát bármikor
megváltoztatható, a profil módosítása nélkül is. A beállított határidő lejártakor a profil automatikusan
átvált a másik opcióra, és az Időkorlát státusza „nincs időkorlát” lesz.

Műveletek

Mégsem: visszalép a GeoControl áttekintő oldalra
Aláírás most: az Jóváhagyás oldalra irányít, ahol a módosítás hitelesítése szükséges.
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MEGTAKARÍTÁSOK

A Megtakarítások funkció segítségével Ön áttekintheti megtakarítási termékeit, illetve betétlekötést
indíthat. Megnézheti Lekötött betétjei és megtakarítási számlái részletes adatait és egyenlegét.
Megtakarítások
A funkció célja: tájékoztatást nyújt a megtakarítási termékekről, megjelenítve a betétek, illetve
számlák egyenlegét és tulajdonosait, és segítséget nyújt a további kapcsolódó információk
megszerzéséhez.
Az Áttekintés oldal elérése: a Megtakarítások menüpontra kattintva megnyílik a Megtakarítások
áttekintése oldal. A Megtakarítások áttekintése oldal rövid tájékoztatást nyújt a megtakarítási
termékeiről.
Az oldal az alábbi elemekből épül fel:

•
•

Gyors hozzáférés menü
Saját megtakarításaim mini alkalmazás (widget)

Gyors hozzáférés menü
Gyors hozzáférés legördülő menü.

Saját megtakarításaim mini alkalmazás (widget)
A Megtakarítások mini alkalmazás (widget) jeleníti meg az aktív és zárolt megtakarítási termékeket.
A megtakarítási termék típusától függ, hogy az egyes aktív vagy zárolt megtakarítási termékhez
milyen adatok jelenítődnek meg.

A Saját megtakarításaim mini alkalmazásban (widget) található minden egyes (aktív vagy zárolt)
megtakarítási termék a következő adatokkal jelenik meg:

•

Megtakarítás fejléc •

•
•
•
•

Menü ikon (3 pont)

Számlamozgások
Ugrás az Információk és kondíciók pontra
Beállítások

Terméktípus címke
Alapadatok
Megtakarítási termék tulajdonosa
Ugrás a megtakarítási termék hivatkozásra.

Lekötött betét adatai
A funkció célja: részletes tájékoztatást nyújt az Ön lekötött betéteiről.
Az oldal az alábbi elemekből épül fel:
Összesítő
Információk és kondíciók.
Összesítő
A Lekötött betétek/Betétbizonylatok Összesítő oldal a következő információkat tartalmazza:
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•
•
•

Egyenleg
Oszlopdiagram
Számlamozgások.

Információk és kondíciók Az Információk és kondíciók oldal a kiválasztott Lekötött betét alap- és
kiegészítő adatait tartalmazza. Az Információk és kondíciók oldal a További információk gombra
kattintva érheti el.

A megtakarítási számla adatai
A funkció célja: a megtakarítási számla adatai az Ön megtakarítási számlájáról nyújt részletes
tájékoztatást.

Az oldal az alábbi elemekből épül fel:

•
•

Összesítő
Információk és kondíciók.
Összesítő

Az alábbi információkat tartalmazza:

•
•
•

Egyenleg,
Oszlopdiagram (az előző 6 hónap mozgásai),
Tranzakciók,

-

Tranzakció dátuma,
Közlemény,
Terhelések/Jóváírások, - Egyenleg.

Információk és kondíciók az Információk és kondíciók oldal a kiválasztott megtakarítási számla
alap- és kiegészítő adatait tartalmazza. Az Információk és kondíciók oldal a Részletek gombra
kattintva érhető el.

Megtakarítások áttekintése
A funkció célja: az elérhető megtakarítási termékek áttekintése. A kiválasztott termék igénybe
vehető erről az oldalról.
A betétlekötés oldal elérése: A felsorolt termékek közül a megfelelő terméket kiválasztva az Igényel
gomb segítségével átkerül a betétlekötéshez, ahol az alábbi funkciók érhetők el:
•
Várható összeg

•
•
•
•
•

Terhelendő és jóváírandó számla: a számla kiválasztása, melyről a lekötés indítható
Összeg: kézzel beírható, a lekötés összege
Futamidő: kiválasztható a felugró képernyőn megadott értékekből
Tovább gomb
Vissza gomb

A betétlekötés a Tovább gomb megnyomásával, és pin kód megadásával véglegesíthető.
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A Megtakarítások áttekintő menüpontból kiválasztható a megtakarítások testreszabása, az Érdekel
gomb megnyomásával. Az alábbi adatok megadása szükséges:

•
•
•
•

Megtakarítás célja
Megtakarítás futamideje
Megtakarítás devizaneme
Megtakarítás kezdőösszege

Az adatok megadása után a Lehetőségek megtekintése gombra kattintva felsorolásra kerülnek a
paramétereknek megfelelő termékek. A részletek megtekintése után az Érdekel gombra kattintva
átkerül a betétlekötéshez, ahol az alábbi funkciók érhetők el:

•

Várható összeg

•
•

Terhelendő és jóváírandó számla: a számla kiválasztása, melyről a lekötés indítható
Összeg: kézzel beírható, a lekötés összege

•
•
•

Futamidő: kiválasztható a felugró képernyőn megadott értékekből
Tovább gomb
Vissza gomb

#withSAVE
A funkció célja: #withSAVE megtakarítási számla nyitása a funkció segítségével, valamint napi
megtakarítások kezelése a #withSAVE számlán. A #withSAVE menü az alkalmazás nyitóoldaláról és
a menüből is elérhető.

Az oldal az alábbi elemekből épül fel:

•

Számlanyitás, Aktiválás amennyiben még nem rendelkezik #withSAVE megtakarítási
számlával.

•

#withSAVE számlaáttekintő, megtakarítások
elhelyezése,
átvezetés
#withSAVE számlára. Magtakarítások felszabadítása a #withSAVE számláról.

a

Számlanyitás és az igénylés lépései

Információk és kondíciók: Információk és kondíciók megtekintése, szerződési feltételek elfogadása
Forrásszámla kiválasztása: forrásszámla kiválasztása a #withSAVE funkcióhoz
Szerződés elfogadása: Olvassa el, írja alá és erősítse meg PIN-kódjával a szerződési feltételeket

#withSAVE menü funkciói
Megtakarítás: a szerződéskötés során meghatározott számláról saját számlák közötti átvezetéssel
tetszőleges összeg vezethető át a #withSAVE megtakarítási számlára. Húzza az összeget a
képernyő aljára.
Felszabadítás: tetszőleges összeg visszavezethető a #withSAVE megtakarítási számláról a forrás
számlára. Írja be az összeget, majd erősítse meg az átvezetési megbízást.
Áttekintő
- 640 -

Az alábbi információkat tartalmazza:

•
•
•
•

Egyenleg,
Az elmúlt Heti/Havi/Éves megtakarítás összege
Oszlopdiagram (az előző 6 hónap mozgásai),
Tranzakciók,

-

Tranzakció dátuma,
Közlemény,
Terhelések/Jóváírások, - Egyenleg.

Megerősítésre vár: a nyitóképernyőn megerősítés nélkül megtakarított összegeket jóvá kell hagynia,
hogy átvezetésre kerüljenek a #withSAVE számlára.
Korábban rögzített megbízásai közül többet is tud módosítani, törölni vagy megerősíteni egyszerre.
Információk és kondíciók: az Információk és kondíciók oldal a kiválasztott megtakarítási számla
alap és kiegészítő adatait tartalmazza. Az Információk és kondíciók oldal a Részletek gombra
kattintva érhető el.

HITELEK

A Hitelek funkció segítségével Ön áttekintheti hitel és lízing termékeit, megnézheti hitel és lízing
számlái részletes adatait és egyenlegét. Az egyes hitelek, illetve lízing adatai pedig a megfelelő
Hitel/Lízing oldalon tekinthetők meg.

Hitelrészletezés képernyő
A hitelinformációs táblázat kiegészítéseként az alábbi adatokat tekintheti meg:
Hitelszám: a rendszer által nyilvántartott azonosítószám.
Fennálló
tőketartozás:
a
Bank által a
hitelbírálat során megítélt,
kölcsönszerződésben meghatározott összegből hátralévő fennálló tartozás.

a

Következő törlesztőrészlet összege: a kölcsönszerződésben meghatározott esedékes
törlesztőösszeg.
Következő törlesztőrészlet

esedékessége:

következő

törlesztőrészlet visszafizetésének

időpontja.

Hitel részletei: a Hitel részletei oldal a kiválasztott hitel alap és kiegészítő adatait tartalmazza. A Hitel
részletei oldal a Részletek gombra kattintva érhető el.

Lízing képernyő
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Funkció célja: a CIB Lízing csoport bármely tagjával szemben fennálló ügylet szerződés- és
számlaadatainak bemutatása.
Áttekintés folyamata: a „Lízing áttekintő képernyőn” összefoglaló kimutatást kaphat a szerződés
adatairól. A „Részletek” nyomógombra kattintva a múltbeli és esedékes számlainformációk, a
„Részletezés” nyomógombra kattintva azok részletei érhetőek el.
A Lízing táblázat kiegészítéseként az alábbi adatokat tekintheti meg:
Lízingszám: a rendszer által nyilvántartott azonosítószám.
Fennálló tőketartozás: a Bank által a hitelbírálat során megítélt, a kölcsönszerződésben
meghatározott összegből hátralévő fennálló tartozás. Hiteltípus: a hitelszerződésben meghatározott
szerződés típusa.

Lízing részletei a Lízing részletei oldal a kiválasztott lízing alap és kiegészítő adatait tartalmazza. A
Lízing részletei oldal a Részletek gombra kattintva érhető el.

Lízing áttekintő képernyő

Szerződésszám: válassza ki, hogy mely szerződés adatait szeretné megnézni.
Az alábbi adatok kerülnek megjelenítésre:
Hitel száma
Ügylet típusa (pl. hitel, lízing, bérlet stb.)
Devizaneme Szerződés
kezdete Lejárati dátuma
Eredeti összeg Lízingtárgy
megnevezése (pl.
személygépjármű) Lízingtárgy
azonosítója

BEFEKTETÉSEK

A befektetések funkció segítségével Ön áttekintheti befektetési alapjainkat, meglévő portfólióit,
pénzügyi profilját, befektetési jegyekre vonatkozó megbízásait, illetve vételi és eladási megbízásokat
rögzíthet a CIB és Eurizon Easy Fund (későbbiek során EEF) befektetési alapok befektetési jegyeire.

Termékáttekintő
Funkció célja: az elérhető CIB és EEF befektetési termékek áttekintése, befektetési alap
kiválasztása a Termékválasztó segítségével.
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Áttekintés folyamata: a Termékáttekintő képernyőn megjelenítésre kerülnek a csatornán elérhető
Befektetési alapok. A listában felsorolt alapok közül különböző szűrési feltételek alapján megtalálhatja
az Ön igényeinek megfelelő alapot. A befektetési alapok közt a befektetési jegy neve alapján
kereshet, összehasonlíthat két alapot, sorba rendezhet és szűrhet különböző feltételek alapján a
befektetési alapok sorban található ikonok segítségével. Az alábbi feltételek alapján lehetséges a
szűrés:

-

Kategória: Az alap kategóriájának besorolása.
Kockázati szint: Az alap kockázatának besorolását mutatja meg.
Földrajzi régió: Milyen régióba fektet az alap.
Devizanem: Milyen devizanembe fektet az alap.
Iparág: Az alap mely fő iparágakba fektet.
Befektetési időtáv: Milyen időtávra ajánlatos az alapba fektetni.

A felület lehetőséget biztosít az alapok listája felett jobb oldalon található második ikon segítségével 2
választott befektetési alap összehasonlítására. Az ikonra történő kattintással kapcsolható be és ki a
funkció. Az alapok a főbb paraméterek mentén és az árfolyamaik alapján kerülnek összehasonlításra.
A rendezés a harmadik ikon segítségével valósítható meg az alábbiak szerint:
Befektetési alap neve: ABC szerint növekvő vagy csökkenő sorrendbe
Kategória: ABC szerint növekvő vagy csökkenő sorrendbe
Utolsó ár: Érték alapján növekvő vagy csökkenő sorrendbe
Devizanem: ABC szerint növekvő vagy csökkenő sorrendbe
5 éves hozam: Érték alapján növekvő vagy csökkenő sorrendbe
A már portfóliójában lévő alapok külön jelzésre kerülnek. Az alapok végén található menüpont
segítségével kezdeményezhető az alap vétele, eladása. Az alapra történő koppintással az alap
részleteinek megtekintése érhető el, mint az alap összetétele, földrajzi és iparági kitettsége, kockázati
mutatója és árfolyama.

-

Befektetési alap kiválasztása: Egyszerűen és gyorsan kiválaszthatja az Ön igényeinek megfelelő
alapot a Befektetési alap kiválasztása funkcióval. Önnek nincs más teendője, mint kiválasztani, hogy
melyik földrajzi régióba, melyik iparágba és milyen kockázat mellett milyen időtávra fektetne be, és mi
megmutatjuk a kívánalmainak megfelelő alapo(ka)t. Az alap nevére történő kattintással megjelennek
az alap részéletei, ahol a megbízás választásával elindíthatja a tranzakciót.

Portfólió-áttekintő
Funkció célja: a meglévő számláin lévő befektetési termékek áttekintése.
Áttekintés folyamata: A portfólió-áttekintő menüpontban a befektetési számláin megtalálható
befektetések összértékét látja egy körgrafikonon és az azokon elért nyereséget/veszteséget. A
grafikonon adott termékcsoport választását követően megjelennek a konkrét termékek, megmutatva,
hogy milyen mértékben van jelen a termék a portfóliójában.
A befektetési termékek termékcsoport szerinti bontásban (Befektetési jegy, Tőzsdei termékek,
Kötvények, és Egyéb értékpapírok) kerülnek megjelenítésre, és adott termékcsoporton belül
választható a befektetési számla. A menüponton belül elérhető az adott terméken elért
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nyereség/veszteség, az utolsó ismert árfolyammal a piaci érték, és a nyitott készletek bekerülési
átlagára. A portfóliója a kibocsátás devizaneme alapján is elérhető. A devizában nyilvántartott papírok
forintban történő megjelenítése az utolsó ismert MNB árfolyammal kerül átszámításra. Amennyiben
azokértékesítésre kerülnek, és forintra konverzió megbízás történik, úgy az a Bank honlapján
közzétett (konverzió szabálya szerinti) árfolyamon valósul meg.
Az portfólióiban lévő befektetési jegyekre a képernyőről is indíthat vételi és eladási megbízást a sor
végén található három pontos menüre történő kattintással.

Befektetési jegy vétel
Funkció célja: a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. és az Eurizon Capital által kezelt bizonyos
befektetési alapok befektetési jegyeinek megvásárlása.

Teljesítés feltételei:

•

a vételi megbízás összegének megfelelő fedezettel kell rendelkeznie (az értékpapír ügyletekre
beállított ügyfél-, bank- vagy folyószámlán),

•

adott vételi megbízásra a Bank részteljesítést nem fogad el. Teljesítés időpontja:
megtekinthető a banki órarendben a CIB Bank honlapján Azon befektetési jegyek esetén (pl. CIB
Pénzpiaci Alap), melyek rendelkeznek az adott forgalmazási napra érvényes egy jegyre jutó nettó
eszközértékkel, és a vételi megbízás forgalmazási időben érkezik, a tranzakció eredményeként
azonnal teljesítésre kerül.
Amennyiben forgalmazási időn túl adja meg vételi megbízását, akkor a következő forgalmazási nap
egy jegyre jutó nettó eszközértékén, következő értéknappal kerül teljesítésre az ügylet, és ettől a
naptól láthatók a vásárolt befektetési jegyek a portfóliókimutatásban.
Azoknál a befektetési alapoknál (pl. CIB Nyersanyag Alapok Alapja), melyek forgalmazása T+2-es
rendszerben történik, a fentiek az irányadók 2 nap késéssel.

Funkció bemutatása: a „Beviteli képernyőn” rögzített megbízás adatai az „Összesítő képernyőn”
jelennek meg, ahol ellenőrizheti vételi megbízását. A megbízás befogadásáról/teljesítéséről
megerősítést követően a “Visszaigazoló képernyőn” tájékozódhat.
Megbízás megadása során az összegmegadási képernyőn lehetőséget biztosítunk átvezetésre,
amennyiben nincs kellő fedezet a számláján, így nem szükséges a tranzakciót félbeszakítania.

Befektetési jegy eladás
Funkció célja: a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. és az Eurizon Capital által kezelt bizonyos alapok
befektetési jegyeinek eladása.

Teljesítés feltételei:
A terhelendő értékpapírszámlán rendelkeznie kell az eladási megbízásnak megfelelő mennyiségű
eladható befektetési jeggyel.
Teljesítés időpontja: megtekinthető a CIB honlapon a „Címlap/Hasznos/Banki órarend” menüpont
alatt. Azon befektetési jegyek esetén (pl. CIB Pénzpiaci Alap) melyek rendelkeznek az adott
forgalmazási napra érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértékkel és az eladási megbízás
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forgalmazási időben érkezik, a tranzakció eredményeként azonnal teljesítésre kerül. Amennyiben
forgalmazási időn túl adja meg eladási megbízását, akkor a következő forgalmazási nap egy jegyre
jutó nettó eszközértékén, következő értéknappal kerül teljesítésre az ügylet és ettől a naptól kerülnek
ki az eladott befektetési jegyek a portfóliójából. Azoknál a befektetési alapoknál (pl. CIB Nyersanyag
Alapok Alapja), melyek forgalmazása T+2-es rendszerben történik, a fentiek az irányadók 2 nap
késéssel.

Funkció bemutatása: a „Beviteli képernyőn” rögzített megbízás adatai az „Összesítő képernyőn”
jelennek

meg, ahol ellenőrizheti eladási

megbízását.

A

megbízás

befogadásáról/teljesítéséről megerősítést követően a “Visszaigazoló képernyőn” tájékozódhat. A
megbízások menüpontban a megbízás lekérhető, részletei megtekinthetők.
Pénzügyi profil
Funkció célja: Befektetési ismereteinek és céljainak áttekintése.
Áttekintés folyamata: A menüpontban megtekintheti, hogy milyen befektetési céllal és ismerettel
rendelkezik, mely értékek az Ön válaszai alapján kerültek meghatározásra. Továbbá az
eredményeinek érvényességi ideje és az állandó befektetési tanácsadási szerződésének a részletei
láthatók.

Megbízások
Funkció célja: a CIB Banknál vezetett értékpapírszámlákra beadott CIB és EEF befektetési jegy
megbízások áttekintése.
Áttekintés folyamata: A menüpont megnyitását követően grafikonon megjelennek tranzakció iránya
szerinti bontásban a befektetési jegy tranzakciók forintosított összegben és az adott irányban
végrehajtott tranzakciók darabszáma. A grafikon alatt a befektetési jegy megbízásai időrendi
sorrendben kerülnek felsorolásra három nézetben: Várakozó megbízások, Teljesített megbízások és
Sikertelen megbízások. Egy adott megbízásra történő tapintással a megbízás részletei érhetők el,
illetve a visszaigazolási képernyő tekinthető meg.
A megbízások közt a szűrési funkcióval van lehetősége a megbízásokat szűkíteni az alábbi feltételek
mentén:

-

Megbízás iránya: Vétel vagy eladás
Számla típusa: Normál, NYESZ, TBSZ

-

Mennyiség: A megbízásban szereplő darabszám. - Devizanem: HUF, EUR, USD vagy
mind

-

Időszak: Előző hónap, mind vagy egyéni időszak alapján

A választott szűréseket az alkalmaz gombra történő tapintással érvényesítheti, és a visszaállítás
gombbal törölheti a beállított feltételeket.
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BIZTOSÍTÁSOK
A biztosítások funkció segítségével Ön áttekintheti meglévő biztosításainak részleteit.

Biztosítás részletek képernyő
A meglévő biztosításairól az alábbi adatokat tekintheti meg:
Biztosítás neve: a rendszer által nyilvántartott név
Biztosító neve: a biztosítási szerződésben meghatározott biztosító
Szerződésszám: a rendszerben nyilvántartott szerződésazonosító
Szerződéskötés dátuma: a szerződés létrejötte
Biztosított: a szerződésben szereplő biztosított neve, aki a biztosítási szolgáltatásra jogosult

SIMPLESURANCE

A CIB BANK MOBILALKALMAZÁSON KERESZTÜL az alábbi biztosítások elérhetők/igényelhetők:
4. Kerékpárok és elektromos rásegítésű kerékpárok védelmi tervére vonatkozó biztosítás
5. Cybershield biztosítás
6. Hordozható elektronikus eszközökre vonatkozó biztosítás (okostelefon, tablet, laptop)
A biztosításokat az AWP P&C S.A. Hollandiai Fióktelepe elnevezésű biztosítótársaság (Biztosító)
nyújtja. A CIB Bank Zrt. a simplesurance GmbH megbízásából jár el a biztosítás(ok) közvetítése
során, a simplesurance GmbH többes biztosítási ügynök közvetítői alvállalkozójaként.
Simplesurance által közvetített biztosítások igénylése
A funkció az Ajánlatok menüpontból és a Biztosítás menüpontból érhető el.
Biztosítás típusok:
Tablet védelem
Okostelefon védelem
Laptop védelem
Kerékpár biztosítás
CyberShield biztosítás
Tablet védelem igénylés

-Biztosítást kötök
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Áttekintő oldal
- Futamidő
- Dokumentumok
- Biztosítási ügynök

Műveletek
-Kapcsolat – Elérhetőségek: telefonszám, e-mail cím, weboldal - Kérdés esetén, kérjük forduljon
biztosításközvetítő partnerünkhöz.
-Érdekel – Első beviteli oldal – Táblagép testreszabás (készülékkel kapcsolatos információk
megadása)

Első beviteli oldal
Táblagép testreszabás (készülékkel kapcsolatos információk megadása)

-Márka: a készüléket forgalmazó cég kiválasztása
-Készülék vásárlási ára: Készülék vételára és deviza neme
-Vásárlás dátuma: csak 6 hónapon belül vásárolt készülékek biztosítására van lehetősége
-Biztosítás díja: a biztosítás kalkulált éves díja
Műveletek
Tovább: Megadott adatok rögzítése és a második beviteli oldalra lépés
Vissza: Visszalép az Áttekintő oldalra
Kilépés: Visszalép az alkalmazás Főoldalára
Második Beviteli oldal
IMEI/Sorozatszám megadása: Az IMEI szám a készülék azonosítására szolgáló egyedi számsor. Az
IMEI számra a panaszkezelési folyamat során lesz szükség.
Hol találom az IMEI?
Az IMEI szám eléréséhez tárcsázza a *#06#-et. A sorozatszámot a készülék beállításai között a
Névjegy funkcióban, vagy a csomagoláson találja!
Műveletek
Tovább: rögzíti a megadott számot és tovább lép a harmadik beviteli oldalra
Vissza: visszairányít az előző beviteli oldalra
Kilépés: Visszalép az alkalmazás Főoldalára
Harmadik beviteli oldal
E-mail cím megadása: Az igénylési folyamatot követően az összes dokumentumot, beleértve a
szerződést is e-mailben küldjük el önnek
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Műveletek
Tovább: rögzíti a megadott e-mail címet és tovább lép a biztosítási ajánlat oldalra
Vissza: visszairányít az előző beviteli oldalra
Kilépés: Visszalép az alkalmazás Főoldalára
Biztosítotti ajánlat oldal
Az oldal az alábbi adatokat tartalmazza
• A biztosítás időtartama
• A biztosítás díja
• Számlatulajdonos neve
• Számlaszám
• A tablet információi (Márka, vétel ára és dátuma, sorozatszám vagy IMEI szám)
• E-mail cím
• További adatok: Biztosító, a biztosítás megnevezése
Műveletek
Tovább: Tovább lép a Szerződések oldalra
Vissza: Visszairányít az előző beviteli oldalra
Kilépés: Visszalép az alkalmazás Főoldalára
Szerződések oldal
(Kérjük olvassa át és írja alá az összes dokumentumot, melyet később a Dokumentumok
menüpontban is elérhet.)
Műveletek
Dokumentáció megtekintése: Megnyitja a szerződéseket
Tovább: csak akkor jelenik meg, ha minden dokumentum meglett nyitva és alá lett írva (csak akkor
lehetséges, ha a dokumentum végére ért) – PIN kód megadása oldal
Vissza: visszairányít az biztosítotti ajánlat oldalra
Kilépés: Visszalép az alkalmazás Főoldalára
Megerősítő oldal
(Biztosítás sikeresen beállításra került)
Műveletek
Részletek: Megnyitja az adott biztosítás áttekintőjét a részletes adatokkal
Biztosítson egy másik tabletet is: Első beviteli képernyő megnyitása
Mutass többet: Biztosítás időtartama, Biztosítás díja, Számlatulajdonos, Számlaszám, E-mail cím,
Márka, Sorozatszám/IMEI szám, Biztosító neve, Biztosítás megnevezése
Befejezés: Visszairányít az applikáció főoldalára
Okostelefon védelem igénylés
-Biztosítást kötök

Áttekintő oldal
- Futamidő
- Dokumentumok
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- Biztosítási ügynök

Műveletek
-Kapcsolat – Elérhetőségek: telefonszám, e-mail cím, weboldal - Kérdés esetén, kérjük forduljon
biztosításközvetítő partnerünkhöz.
-Érdekel – Első beviteli oldal – Okostelefon testreszabás (készülékkel kapcsolatos információk
megadása)

Első beviteli oldal
Okostelefon testreszabás (Adja meg a készülék információkat és biztosítsa azt)

-Márka: a készüléket forgalmazó cég kiválasztása
-Készülék vásárlási ára: Készülék vételára és deviza neme
-Vásárlás dátuma: csak 6 hónapon belül vásárolt készülékek biztosítására van lehetősége
-Biztosítás díja: a biztosítás kalkulált éves díja
Műveletek
Tovább: Megadott adatok rögzítése és a második beviteli oldalra lépés (aktív, ha minden mező
kitöltésre került)
Vissza: Visszalép az Áttekintő oldalra
Kilépés: Visszalép az alkalmazás Főoldalára
Második Beviteli oldal
IMEI/Sorozatszám megadása: Az IMEI szám a készülék azonosítására szolgáló egyedi számsor. Az
IMEI számra a panaszkezelési folyamat során lesz szükség.
Hol találom az IMEI?
Az IMEI szám eléréséhez tárcsázza a *#06#-et. A sorozatszámot a készülék beállításai között a
Névjegy funkcióban, vagy a csomagoláson találja!
Műveletek
Tovább: rögzíti a megadott számot és tovább lép a harmadik beviteli oldalra
Vissza: visszairányít az előző beviteli oldalra
Kilépés: Visszalép az alkalmazás Főoldalára
Harmadik beviteli oldal
E-mail cím megadása: Az igénylési folyamatot követően az összes dokumentumot, beleértve a
szerződést is e-mailben küldjük el önnek
Műveletek
Tovább: rögzíti a megadott e-mail címet és tovább lép a biztosítási ajánlat oldalra
Vissza: visszairányít az előző beviteli oldalra
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Kilépés: Visszalép az alkalmazás Főoldalára

Biztosítotti ajánlat oldal
Az oldal az alábbi adatokat tartalmazza
• A biztosítás időtartama
• A biztosítás díja
• Számlatulajdonos neve
• Számlaszám
• A készülék információi (Márka, vétel ára és dátuma, IMEI szám)
• E-mail cím
• További adatok: Biztosító, a biztosítás megnevezése
Műveletek
Tovább: Tovább lép a Szerződések oldalra
Vissza: Visszairányít az előző beviteli oldalra
Kilépés: Visszalép az alkalmazás Főoldalára
Szerződések oldal
(Kérjük olvassa át és írja alá az összes dokumentumot, melyet később a Dokumentumok
menüpontban is elérhet.)
Műveletek
Dokumentáció megtekintése: Megnyitja a szerződéseket
Tovább: csak akkor jelenik meg, ha minden dokumentum meglett nyitva és alá lett írva (csak akkor
lehetséges, ha a dokumentum végére ért) – PIN kód megadása oldal
Vissza: visszairányít az biztosítotti ajánlat oldalra
Kilépés: Visszalép az alkalmazás Főoldalára
Megerősítő oldal
(Biztosítás sikeresen beállításra került)
Műveletek
Részletek: Megnyitja az adott biztosítás áttekintőjét a részletes adatokkal
Biztosítson egy másik okostelefont is: Első beviteli képernyő megnyitása
Mutass többet: Biztosítás időtartama, Biztosítás díja, Számlatulajdonos, Számlaszám, E-mail cím,
Márka, IMEI szám, Biztosító neve, Biztosítás megnevezése
Befejezés: Visszairányít az applikáció főoldalára
Laptop védelem igénylés
-Biztosítást kötök
Áttekintő oldal
- Futamidő
- Dokumentumok
- Biztosítási ügynök

- 650 -

Műveletek
-Kapcsolat – Elérhetőségek: telefonszám, e-mail cím, weboldal - Kérdés esetén, kérjük forduljon
biztosításközvetítő partnerünkhöz.
-Érdekel – Első beviteli oldal – Laptop testreszabás (készülékkel kapcsolatos információk megadása)

Első beviteli oldal
Laptop testreszabás (Adja meg a készülék információkat és biztosítsa azt)

-Márka: a készüléket forgalmazó cég kiválasztása
-Készülék vásárlási ára: Készülék vételára és deviza neme
-Vásárlás dátuma: csak 6 hónapon belül vásárolt készülékek biztosítására van lehetősége
-Biztosítás díja: a biztosítás kalkulált éves díja
Műveletek
Tovább: Megadott adatok rögzítése és a második beviteli oldalra lépés (aktív, ha minden mező
kitöltésre került)
Vissza: Visszalép az Áttekintő oldalra
Kilépés: Visszalép az alkalmazás Főoldalára

Második Beviteli oldal
IMEI/Sorozatszám megadása: Az IMEI szám a készülék azonosítására szolgáló egyedi számsor. Az
IMEI számra a panaszkezelési folyamat során lesz szükség.
Hol találom az IMEI?
Az IMEI szám eléréséhez tárcsázza a *#06#-et. A sorozatszámot a készülék beállításai között a
Névjegy funkcióban, vagy a csomagoláson találja!
Műveletek
Tovább: rögzíti a megadott számot és tovább lép a harmadik beviteli oldalra
Vissza: visszairányít az előző beviteli oldalra
Kilépés: Visszalép az alkalmazás Főoldalára
Harmadik beviteli oldal
E-mail cím megadása: Az igénylési folyamatot követően az összes dokumentumot, beleértve a
szerződést is e-mailben küldjük el önnek
Műveletek
Tovább: rögzíti a megadott e-mail címet és tovább lép a biztosítási ajánlat oldalra
Vissza: visszairányít az előző beviteli oldalra
Kilépés: Visszalép az alkalmazás Főoldalára
Biztosítotti ajánlat oldal
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Az oldal az alábbi adatokat tartalmazza
• A biztosítás időtartama
• A biztosítás díja
• Számlatulajdonos neve
• Számlaszám
• A laptop információi (Márka, vétel ára és dátuma, Sorozatszám/IMEI szám)
• E-mail cím
• További adatok: Biztosító, a biztosítás megnevezése
Műveletek
Tovább: Tovább lép a Szerződések oldalra
Vissza: Visszairányít az előző beviteli oldalra
Kilépés: Visszalép az alkalmazás Főoldalára
Szerződések oldal
(Kérjük olvassa át és írja alá az összes dokumentumot, melyet később a Dokumentumok
menüpontban is elérhet.)
Műveletek
Dokumentáció megtekintése: Megnyitja a szerződéseket
Tovább: csak akkor jelenik meg, ha minden dokumentum meglett nyitva és alá lett írva (csak akkor
lehetséges, ha a dokumentum végére ért) – PIN kód megadása oldal
Vissza: visszairányít az biztosítotti ajánlat oldalra
Kilépés: Visszalép az alkalmazás Főoldalára

Megerősítő oldal
(Biztosítás sikeresen beállításra került)
Műveletek
Részletek: Megnyitja az adott biztosítás áttekintőjét a részletes adatokkal
Biztosítson egy másik laptopot is: Első beviteli képernyő megnyitása
Mutass többet: Biztosítás időtartama, Biztosítás díja, Számlatulajdonos, Számlaszám, E-mail cím,
Márka, Sorozatszám, Biztosító neve, Biztosítás megnevezése
Befejezés: Visszairányít az applikáció főoldalára
Kerékpár biztosítás
-Biztosítást kötök
Áttekintő oldal
- Futamidő
- Biztosítás díja
- Biztosítási ügynök

Műveletek
-Kapcsolat – Elérhetőségek: telefonszám, e-mail cím, weboldal - Kérdés esetén, kérjük forduljon
biztosításközvetítő partnerünkhöz.
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-Érdekel – Első beviteli oldal

Első beviteli oldal
(Adja meg a kerékpár és elektromos kerékpár információkat és biztosítsa azt)

-Készülék vételi ára: Készülék vételára és deviza neme
-Vásárlás dátuma: csak 3 hónapon belül vásárolt készülékek biztosítására van lehetősége (a számla
megőrzése kötelező, a kárigény esetén felmerülő adategyeztetés miatt)
-Biztosítás díja: a biztosítás kalkulált éves díja
Műveletek
Típus választás: Klasszikus kerékpár biztosítás vagy elektromos rásegítésű kerékpár biztosítás
Tovább: Megadott adatok rögzítése és a második beviteli oldalra lépés (aktív, ha minden mező
kitöltésre került)
Vissza: Visszalép az Áttekintő oldalra
Kilépés: Visszalép az alkalmazás Főoldalára

Második Beviteli oldal
Sorozatszám megadása: A sorozatszám a készülék azonosítására szolgáló egyedi számsor. A
sorozatszámra a panaszkezelési folyamat során lesz szüksége.
Hol találom a Sorozatszámot?
A kerékpár azonosító számát a számlán vagy a jármű karosszériáján találja meg.

Műveletek
Tovább: rögzíti a megadott számot és tovább lép a harmadik beviteli oldalra
Vissza: visszairányít az előző beviteli oldalra
Kilépés: Visszalép az alkalmazás Főoldalára
Harmadik beviteli oldal
E-mail cím megadása: Az igénylési folyamatot követően az összes dokumentumot, beleértve a
szerződést is e-mailben küldjük el önnek
Műveletek
Tovább: rögzíti a megadott e-mail címet és tovább lép a biztosítási ajánlat oldalra
Vissza: visszairányít az előző beviteli oldalra
Kilépés: Visszalép az alkalmazás Főoldalára

Biztosítotti ajánlat oldal
Az oldal az alábbi adatokat tartalmazza
• Kerékpár típusa
• A biztosítás időtartama
• A biztosítás díja
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•
•
•
•
•

Számlatulajdonos neve
Számlaszám
A jármű információi (Kerékpár típusa, vétel ára és dátuma, Sorozatszám)
E-mail cím
További adatok: Biztosító, a biztosítás megnevezése

Műveletek
Tovább: Tovább lép a Szerződések oldalra
Vissza: Visszairányít az előző beviteli oldalra
Kilépés: Visszalép az alkalmazás Főoldalára

Szerződések oldal
(Kérjük olvassa át és írja alá az összes dokumentumot, melyet később a Dokumentumok
menüpontban is elérhet.)
Műveletek
Dokumentáció megtekintése: Megnyitja a szerződéseket
Tovább: csak akkor jelenik meg, ha minden dokumentum meglett nyitva és alá lett írva (csak akkor
lehetséges, ha a dokumentum végére ért) – PIN kód megadása oldal
Vissza: visszairányít az biztosítotti ajánlat oldalra
Kilépés: Visszalép az alkalmazás Főoldalára

Megerősítő oldal
(Biztosítás sikeresen beállításra került)
Műveletek
Részletek: Megnyitja az adott biztosítás áttekintőjét a részletes adatokkal
Biztosítson egy másik kerékpárt is: Első beviteli képernyő megnyitása
Mutass többet: Kerékpár típusa Biztosítás időtartama, Biztosítás díja, Számlatulajdonos,
Számlaszám, E-mail cím, Márka, Sorozatszám, Biztosító neve, Biztosítás megnevezése
Befejezés: Visszairányít az applikáció főoldalára

CyberShield biztosítás
-biztosítást kötök
Áttekintő oldal
- Futamidő
- Biztosítás díja
- Biztosítási ügynök
Műveletek
- Kapcsolat – Elérhetőségek: telefonszám, e-mail cím, weboldal - Kérdés esetén, kérjük forduljon
biztosításközvetítő partnerünkhöz.
- Érdekel – Első beviteli oldal
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Első beviteli oldal
Cyber testreszabás (Szabja testre cyber biztosítását! Amennyiben mindkét biztosítást egyszerre köti
meg, akkor 10% kedvezményre jogosult.)
Az oldal az alábbiakat tartalmazza:
• Digitális online vásárlásvédelem: Biztosítás díja és devizaneme (A családtagjai és Ön is
biztosítva lesz az online vásárlással járó kellemetlenségek ellen egy teljes éven keresztül)
• Adatvesztés elleni védelem: Biztosítás díja és devizaneme (Nem kell aggódnia az esetleges
adatvesztések miatt. Az adatvesztés elleni védelemmel segítünk adatai helyreállításában.)
• Teljeskörű védelem: Biztosítás díja és devizaneme (A családtagjai és Ön is biztosítva lesz az
online vásárlással és az adatvesztéssel járó kellemetlenségek ellen egy teljes éven keresztül.)

Műveletek
Biztosítás kiválasztása: A három megadott biztosítás típus közül.
Tovább: Az igényelni kívánt biztosítás rögzítése és a második beviteli oldalra lépés
Vissza: Visszalép az Áttekintő oldalra
Kilépés: Visszalép az alkalmazás Főoldalára
Második beviteli oldal
E-mail cím megadása: Az igénylési folyamatot követően az összes dokumentumot, beleértve a
szerződést is e-mailben küldjük el önnek
Műveletek
Tovább: rögzíti a megadott e-mail címet és tovább lép a biztosítási ajánlat oldalra
Vissza: visszairányít az előző beviteli oldalra
Kilépés: Visszalép az alkalmazás Főoldalára
Biztosítotti ajánlat oldal
Az oldal az alábbi adatokat tartalmazza
• Cyber biztosítás típusa
• A biztosítás időtartama
• A biztosítás díja
• Számlatulajdonos neve
• Számlaszám
• E-mail cím
• További adatok: Biztosító, a biztosítás megnevezése
Műveletek
Tovább: Tovább lép a Szerződések oldalra
Vissza: Visszairányít az előző beviteli oldalra
Kilépés: Visszalép az alkalmazás Főoldalára
Szerződések oldal
(Kérjük olvassa át és írja alá az összes dokumentumot, melyet később a Dokumentumok
menüpontban is elérhet.)
Műveletek
Dokumentáció megtekintése: Megnyitja a szerződéseket
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Tovább: csak akkor jelenik meg, ha minden dokumentum meglett nyitva és alá lett írva (csak akkor
lehetséges, ha a dokumentum végére ért) – PIN kód megadása oldal
Vissza: visszairányít az biztosítotti ajánlat oldalra
Kilépés: Visszalép az alkalmazás Főoldalára
Megerősítő oldal
(Biztosítás sikeresen beállításra került)
Műveletek
Részletek: Megnyitja az adott biztosítás áttekintőjét a részletes adatokkal
Biztosítson egy másik kerékpárt is: Első beviteli képernyő megnyitása
Mutass többet: Cyber biztosítás típusa Biztosítás időtartama, Biztosítás díja, Számlatulajdonos,
Számlaszám, E-mail cím, Biztosító neve, Biztosítás megnevezése
Befejezés: Visszairányít az applikáció főoldalára
PROFILOM

Személyes adatok
A funkció célja: a Személyes adatok funkció segítségével áttekintheti személyes és elérhetőségi
adatait, és módosíthatja a megjelenített adatok némelyikét.
A Személyes adatok oldal elérése: a Személyes adatok oldal eléréséhez kattintson a
Profilom menüben a Személyes adatok lehetőségre.

Az oldalon az alábbi információk jelennek meg:

•

Alapadatok:

- Profilkép (szerkeszthető), •

Elérhetőségek:

•

Vezeték- és keresztnév.

E-mail cím (szerkeszthető),
Mobil telefonszám,
Vezetékes telefonszám,
Levelezési cím mezőcsoport (szerkeszthető).

Szerkesztés opció:

- Profilkép (választható),
- E-mail cím (választható),
- Levelezési cím mezőcsoport (választható).
Műveletek
A Mégse gomb segítségével Ön visszavonhatja személyes adatai módosítását (a változások nem
mentődnek) és visszatérhet csak-olvasható üzemmódba. A Mentés gomb segítségével elmentheti
módosításait.
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Beállítások
A funkció célja: a beállítások funkció segítségével áttekintheti kedvenc rendszerbeállításait, és
módosíthat bizonyos megjelenített adatot.

A beállítások funkció különféle beállításokat tartalmaz, amelyek kattintásra új oldalakat nyitnak meg.
Az összes beállítás a Beállítások alatt található.

A funkciói:

•
•
•
•

Belépés, Biztonság
Díjmentes értesítések
Termékek és szolgáltatások
Információk és kondíciók
Nyelv

A funkció célja: a Nyelv funkció segítségével az alkalmazás nyelvét magyarról angolra
módosíthatja, illetve vissza is állíthatja.

Belépés, biztonság
A funkció célja: a biztonsági beállítások funkció segítségével áttekintheti személyes biztonsági
beállításait, és módosíthatja a megjelenített adatok némelyikét.

A Biztonsági beállítások oldal elérése: a Biztonsági beállítások oldal eléréséhez kattintson a
Profilom menüben a Belépés, biztonság almenü-pontra.

Az oldal a következő funkciókat tartalmazza:

•
•
•
•

PIN-kód megváltoztatása,
Biometrikus-azonosítás (készülékfüggő beállítási lehetőség),
Billentyűzet beállításai.
Kevert billentyűzet

PIN-kód megváltoztatása

A funkció célja: a PIN-kód megváltoztatása funkció segítségével Ön megváltoztathatja annak a
mobilkészüléknek a PIN- kódját, amelyiken bejelentkezett.

A PIN-kód megváltoztatása oldal elérése: a PIN-kód megváltoztatása oldal az Biztonsági
beállítások nyitóoldalán található PIN-kód megváltoztatása opcióra kattintva érhető el.
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Az oldal az alábbiakat tartalmazza:

•
•
•
•
•
•

Infó üzenet,
Írja be jelenlegi PIN-kódját a beviteli mezőbe (kötelező),
Írja be új PIN-kódját a beviteli mezőbe (kötelező),
Erősítse meg az új PIN-kódot a beviteli mezőben (kötelező),
Mégse gomb,
PIN-kód frissítése gomb,
Biometrikus - azonosítás

Ez a funkció kizárólag olyan készülékeken érhető el, amelynek operációs rendszere támogatja
az biometrikus azonosítást!
A funkció célja: a biometrikus-azonosítás funkció segítéségével be- és kikapcsolhatja
kódot helyettesítő biometrikus azonosítási és engedélyezési módot.

a

PIN-

A biometrikus-azonosítás oldal elérése: a biometrikus-azonosítás oldal az Adatvédelem és
biztonság nyitóoldalán található biometrikus-azonosítás opcióra kattintva érhető el.
A biometrikus-azonosítás oldal a következőket tartalmazza:

•
•
•
•
•
•

Infó üzenet,
Biometrikus-azonosítás használata a következő funkciókhoz:
Belépés
Tranzakciók jóváhagyása
Mégse gomb,
Kész gomb.

Amikor Ön a Kész gombra kattintva megerősíti a biometrikus-azonosítás funkció aktiválását, akkor
megnyílik a Szerződési feltételek oldal. MEGJEGYZÉS: Ez az oldal csak akkor jelenik meg, ha Ön
még nem fogadta el a felhasználási feltételeket.

A Szerződési feltételek oldal az alábbiakat tartalmazza:

•
•
•
•
•

Infó üzenet,
Szerződési Feltételek,
Vissza opció,
Nem értek egyet opció, Egyetértek opció.

Elutasítom opció, -

Elfogadom opció,

Gyors átvezetés
A funkció célja: a Gyors átvezetés funkció segítségével az ügyfél meghatározhatja, hogy elérhető
legyen-e a gyors átvezetés. Gyors átvezetés: a funkció aktiválásával PIN-kód megadása nélkül
végezhetők az átvezetési műveletek.
A Gyors átvezetés oldal a következő lehetőségeket tartalmazza:

•

Infó üzenet,
- 658 -

•
•
•

A Gyorsfizetés OFF állapotban,
„Elfogadom a szerződési feltételeket” jelölőnégyzet,
Aktiválás gomb. Jóváhagyás PIN-kód bevitelével.

Kevert billentyűzet-beállítása

A funkció célja: a Billentyűzet-beállítása funkció segítségével Ön az alkalmazáson belüli bevitelére
használt PIN-kód (csak-numerikus jelszó) érintőképernyős billentyűzeten átválthat a számok
keverésére vagy kikapcsolhatja a funkciót.

A Billentyűzet beállítása oldal elérése: a Billentyűzet-beállítása oldalt a Biztonsági beállítások
nyitóoldalán található Billentyűzet-beállítása opcióra kattintva érheti el.

Biztonsági okokból az alkalmazás egy virtuális billentyűzetet jelenít meg a PIN-kód megadásához. A
PIN-kód biztonságosabb bevitele érdekében az alkalmazás egy úgynevezett kevert billentyűzetet
jelenít meg. A véletlenszerű billentyűzetkiosztás a biztonságot növeli. A funkció kikapcsolható.

A Billentyűzet beállítása oldal az alábbiakat tartalmazza:

•
•
•

Infó üzenet,
Vissza opció,
Kevert billentyűzet Ki/Be kapcsolása.

Díjmentes értesítések – „Okos értesítések” (Push üzenet)
Okos értesítések (Push üzenet) funkció leírása: számlamozgásokra, azonnali átutalás esetén
visszautasított tételekről, illetve bankkártyás tranzakciókra vonatkozóan un. „Push üzenet” értesítés
kérhető, illetve meglévő szolgáltatás módosítható, törölhető. Az Okos értesítések Számlafigyelő,
illetve a Kártyafigyelő rendszer a számlákat, és a kártyákat illetően a biztonságot garantálja. Fontos!
Az okos értesítések használatához és az üzenetek valós időben történő fogadásához aktív
internetes kapcsolattal kell rendelkeznie!
Az Okos értesítések (Push üzenet) küldési kötelezettség esetén a Bank felelőssége az Okos
értesítések (Push üzenet) a Bankból történő elindításától az Üzletfél által regisztrált készülékhez
tartozó Szolgáltató adat üzenetközpontjáig történő eljuttatásáig terjed. A Bank által küldött Okos
értesítések (Push üzenet) meg nem érkezéséhez, harmadik fél által okozott késedelméhez, tartalmi
hibáihoz kapcsolódóan a Bank nem vállal felelősséget, az ebből eredő károkért nem felelős.
Az adatszolgáltatás igénybevételéhez (Push üzenet küldéséhez) szükséges biztosítani a mobileszköz
adatkapcsolatát (mobilinternet, Wifi). Az adatkapcsolat hiányából fakadó Okos értesítések (Push
üzenet) meg nem érkezéséért a Bank nem vállal felelősséget.
Az Okos értesítések Számlafigyelő és a kártyafigyelő beállításai azonnal érvénybe lépnek.
Igénylés lépései: Az értesítések menübe lépve be kell kapcsolni és el kell fogadnia az
Okos értesítések szolgáltatás szerződési feltételeit. A szolgáltatás díjmentes. A feltételek elfogadását
erősítse meg PIN-kódjával vagy biometrikus alapú azonosítás esetén biometrikusával. A sikeres
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elfogadást követően a szolgáltatásban elérhető számlák és kártyák közül külön-külön kiválaszthatóak
melyről értesítést szeretne kapni. Számlák esetében terhelés és jóváírás valamint a tranzakciókhoz
kapcsolódó minimum összeg adható meg. Az alapértelmezett minimum összeg 500 HUF. Kártyák
esetében a kártyatranzakciókról kérhető értesítés, a minimum összeg 500 HUF. Hitelkártyák esetén a
forduló napi értesítő üzenet külön nem változtatható, a kártyafigyelő bekapcsolásával automatikusan
beállításra kerül. A szolgáltatást lemondására az Értesítések menüben az Okos értesítések kapcsoló
kikapcsolásával van lehetőség.
Az üzenetek megtekintése és kezelése a jobb felső sarokban lévő „harang” ikonra kattintva érhető el.
Az olvasott üzenetek archiválhatók. Archív üzenetek a kukába helyezhetők.
Értesítések beállításai – Beviteli oldal
Az Értesítések menü lehetőséget választva az Értesítések Számlák és Kártyák beviteli oldalát nyitja
meg
Számlák
Számlaszám: válassza ki a számlaszámot, melynek pénzmozgásairól az üzenetet kéri.
Terhelésről: terhelésekről kérhet üzenetet, amelyhez megadhat minimum értékhatárt.
Az értékhatár a számla devizanemében értendő.
Jóváírásról: jóváírásokról kérhet üzenetet, amelyhez megadhat minimum értékhatárt.
Az értékhatár a számla devizanemében értendő.
Minimum értékhatár: a megadott értékhatár feletti pénzmozgásokról kap üzenetet.
Az értékhatár a számla devizanemében értendő. Alapértelmezésben 500 HUF
Kártyák
Beállítás: kiválaszthatja, hogy melyik bankkártyájának a tranzakcióiról kér értesítést.
Minimum értékhatár: a megadott értékhatár feletti pénzmozgásokról kap üzenetet.
A megadott értékhatár a kártya devizanemében értendő.
Az üzenetek a mobileszköz értesítési sávjában – hangjelzés kíséretében (alap üzenetjelző hang)- is
megjelennek, melyre kattintva az alkalmazás elindul és az azonosított belépést követően olvashatóvá
válik az üzenet részletes tartalma. Az üzenethez külön értesítési hang nem rendelhető az
alkalmazásban. Az üzenet részletei adatvédelmi okokból csak az azonosított bejelentkezés után
érhetők el!
Hitelek
Beállítás: kiválaszthatja, hogy melyik hitel törlesztéséről kér értesítést.

Az üzenetek a mobileszköz értesítési sávjában – hangjelzés kíséretében (alap üzenetjelző hang) – is
megjelennek, melyre kattintva az alkalmazás elindul, és az azonosított belépést követően
olvashatóvá válik az üzenet részletes tartalma. Az üzenethez külön értesítési hang nem rendelhető
az alkalmazásban. Az üzenet részletei adatvédelmi okokból csak azonosított bejelentkezés után
érhetők el!

Termékek és szolgáltatások
Áttekintő
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A funkció célja: az Áttekintő funkció segítségével az ügyfél meghatározhatja, hogy milyen számlák,
illetve termékek jelenjenek meg a Profilom oldalon található
Áttekintő mini alkalmazásban (widget).
Az Áttekintő oldal a következő lehetőségeket tartalmazza:

•
•
•
•
•

Infó üzenet,
Főszámla legördülő menü,
Fő takarékszámla legördülő menü,
Főkártya legördülő menü,
Alapbeállítások visszaállítása gomb.
Gyors egyenleg lekérdezés

A funkció célja: a Kezdőlap Gyors egyenleg felületén a következőkre van lehetősége: • Be- és
kikapcsolhatja a Gyors egyenleg mini alkalmazást (widget) a bejelentkezés előtt.

•

Kicserélheti azt a számlát, amelynek a teljes rendelkezésre álló egyenlege a Gyors egyenleg
mini alkalmazáson (widget) megjelenik.

•

Be- és kikapcsolhatja a teljes rendelkezésre álló egyenleg grafikus (színes csíkos)
megjelenítését.

•

Be- és kikapcsolhatja a teljes rendelkezésre álló egyenleg numerikus (összeg és devizanem
szerinti) megjelenítését.

A Gyors egyenleglekérdezés beállításai oldal elérése: a Gyors egyenleg képernyő a Kedvenc
beállítások nyitóoldalán található Gyors egyenleglekérdezés opcióra kattintva érhető el.
A Gyors egyenleglekérdezés oldal a következő lehetőségeket tartalmazza:

•
•
•
•
•

Gyors egyenleg kapcsoló,
Számla megjelenítésének beállítása opció,
Devizanem kiválasztása legördülő menü,
MEGJELENÍTÉS OPCIÓ,
SZÍNKÜSZÖB opció.
Tranzakciós limitek

A funkció célja: az applikációhoz tartozó alkalmazás limitek megjelenítése. Az alkalmazásban Havi
és Napi tranzakciós limit került meghatározásra. A limitek kizárólag az alapértelmezettől lefelé
módosíthatók.
.
Információk és kondíciók
A funkció célja: a mobilalkalmazás adatainak és az előző bejelentkezési információknak az
áttekintése, megjelenítése. Az alkalmazás használatának, kondícióinak és szerződési feltételeinek
áttekintése.
A Profilom funkció indításához kattintson a Profilom menüpontra. Ekkor megnyílik a Profilom
menüpont az alábbi tételekkel:
Szerződési feltételek
A Szerződési feltételek oldal az alábbiakat tartalmazza:
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•
•

Infó üzenet,
Szerződési Feltételek a CIB Bank Mobilalkalmazásra vonatkozóan, • Vissza opció.

Alkalmazás névjegye
Az alkalmazás névjegye oldal az alábbiakat tartalmazza:
Alkalmazás neve
Verzió megnevezése
Verzió dátuma
Eszköz operációs rendszere

•
•
•
•
•
•

Előző belépés dátuma
Vissza opció

GDPR Adatvédelmi nyilatkozat
A funkció célja: Az adatvédelmi nyilatkozta kitöltésével az ügyfél hozzájárulhat vagy elutasíthatja,
hogy a CIB Bank Zrt hogyan és milyen célokra használja fel az adatait. A mobil applikáción keresztül
bármikor módosíthatóak a válaszok. A kitöltött nyilatkozat a dokumentumok között is visszanézhető.
Az Adatvédelmi nyilatkozat oldal az alábbiakat tartalmazza:

•
•
•
•

Nyilatkozatot megnevezése
Korábban megadott nyilatkozatok értéke
Módosítás gomb, mellyel megtekintheti a Teljes nyilatkozatot, illetve módosíthatja korábban
megadott nyilatkozatok értékeit
Vissza opció

POSTALÁDA
A funkció célja: a bank kommunikációja az ügyfél felé, amellyel egyszerre áttekintheti műveleteinek
visszaigazolását, illetve törölheti azokat. A postaláda üzenetek félévre visszamenőleg (de maximum
500 üzenet) érhetők el, tekinthetők meg, törölhetők, vagy pdf formátumban kinyomtathatók és/vagy
elmenthetők.
Üzenetek megtekintésének folyamata: az áttekintő képernyőn dátum, tárgy, státusz és csatorna
megjelölésével megjelenítődnek levelei. Az üzenetek pdf formátumban kinyomtathatóak és/vagy
elmenthetőek.
Visszaigazolások
Az applikációban végzett könyvelésre küldött sikeres és sikertelen műveletek részletes
visszaigazolásai automatikusan megjelennek a Postaláda – Visszaigazolások funkcióban.
Szerződések
Az applikációban végzett könyvelésre küldött sikeres és sikertelen szerződési műveletek részletes
szerződési dokumentumai automatikusan megjelennek a Postaláda – Szerződések funkcióban.

Kivonatok
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A Kivonatok fülön megtekintheti havi folyószámlakivonatait, éves díjkimutatását. Kisvállakozások
számára elérhető a kereskedői összesítő a forgalomról és kifizetésekről.

KAPCSOLAT

A funkció célja: a CIB Bank elérhetőségeinek megjelenítése. A funkcióban elérhető a Bank éjjelnappal hívható CIB24 telefonos ügyfélszolgálata, lehetősége van e-mail küldésre, valamint direkt
linken felkereshető a bank honlapja.
CHAT

A funkció célja: A chat funkció használatával kapcsolatba léphet a CIB24 telefonos ügyfélszolgálat
ügyintézőivel, akik nyitvatartási időben (hétfőtől péntekig 8:00-18:00) ügyfélazonosításhoz nem kötött,
általános kérdések megválaszolásában segítik Önt.
FIÓKKERESŐ

A funkció célja: a CIB Bank bankfiókjainak és ATM készpénzkiadó automatáinak országos, térképes
megjelenítése. A funkcióban lehetőség van az ATM-ek és bankfiókok listaszerű megjelenítésére
valamint térképes üzemmódban azok térképen történő megjelenítésére.

OKOS ÓRA – APPLE WATCH

A funkció célja: Amennyiben Ön a CIB Bank Mobilalkalmazást Apple iPhone készüléken használja
és rendelkezik Apple Watch okos órával, ami a készülékéhez kapcsolódik, a CIB Bank
Mobilalkalmazás az órára kiterjeszthető és az alábbi funkció elérhető.

„Áttekintés – Kedvenc Számla” mini alkalmazás
Elérhető egyenleg: a kiválasztott számla egyenlegét jeleníti meg, az engedélyezett folyószámla
hitelkeret összegével növelt és a zárolt összegekkel csökkentett összegben.
Hitelkeret: a rendelkezésre álló egyenleget növelő, a Bank által szerződésben meghatározott, adott
számlán rendelkezésre tartott hitelkeret mutatja meg.
Zárolt összeg: rendelkezésre álló egyenleget csökkentő, folyamatban lévő, a Bank által előjegyzett,
de később teljesítendő tranzakciókat (pl. kártyával történő fizetések, deviza átutalás vagy beszedési
megbízás) mutatja meg. Nem jelenik meg adat, amennyiben a kiválasztott bankszámlán a lekérdezés
pillanatában nincs zárolt összeg.
Műveletek
Ugrás a kedvenc számlához: ez a gomb a Főszámlát nyitja meg.

„Kedvenc kártya” mini alkalmazás
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A funkcióban kizárólag hitelkártya választható ki.
Elérhető egyenleg: a kiválasztott hitelkártya egyenlegét jeleníti meg, az engedélyezett hitelkeret
összegével növelt és a zárolt összegekkel csökkentett összegben.
Elérhető hitelkeret: a rendelkezésre álló, a Bank által szerződésben meghatározott, adott számlán
rendelkezésre tartott hitelkeret mutatja meg.
Zárolt összeg: rendelkezésre álló egyenleget csökkentő, folyamatban lévő, a Bank által előjegyzett,
de később teljesítendő tranzakciókat (pl. kártyával történő fizetések, deviza átutalás vagy beszedési
megbízás) mutatja meg. Nem jelenik meg adat, amennyiben a kiválasztott bankszámlán a lekérdezés
pillanatában nincs zárolt összeg.
Legutóbbi tranzakció mini alkalmazás
Legutóbbi tranzakciók: ezen mini alkalmazás (widget) segítségével áttekintheti a kiválasztott
főszámlához tartozó legutóbbi tranzakciókat. Egyszerre 5 tranzakció érhető el.
Tranzakció időpontja: a tranzakció könyvelésének dátumát mutatja.
Közlemény: a tranzakcióhoz fűzött közleményt jeleníti meg.
Összeg és devizanem: a tranzakció ebben az összegben és devizanemben kerül végrehajtásra.

- 664 -

