
Tisztelt Ügyfelünk! 
  
Az alábbiakban szeretnénk segítséget nyújtani Önnek a CIB Internet Bank használatához szükséges 
Java segédprogram letöltéséhez és telepítéséhez.  

 
A Java segédprogramot közvetlenül az alábbi elérhetıségrıl tudja letölteni: 

http://www.java.com/en/download/manual.jsp 

  
1) Java segédprogram letöltése  

 
A megnyitott weblapon két Windows kezdető sor lesz látható, az egyik "Online" a másik "Offline"  
verzió (Windows Vista illetve Windows 7 operációs rendszer esetén 32 és 64 bites Offline verzió 
található a honlapon).   

Kérjük, a telepítéshez kattintson az „Offline”  verzióra. 
Windows Vista, Windows 7 és Windows 8 operációs rendszer esetén választhat a 32 és a 64 bites 
verzió közül.  

Az alapértelmezett Internet Explorer, a Mozilla Firefox, a Google Chrome és az Opera 
böngészık esetén a 32 bites Java verzió letöltése szükséges, a 64 bites Internet Explorer 
esetén a 64 bites változat. 

  

 

  
  

a)  Java segédprogram letöltése Internet Explorer böngészı esetén 
 
Ha Internet Explorer böngészıt használ, kérjük, a megnyíló ablakban válassza a „Futtatás”  
gombot, ez esetben a telepítés automatikusan elindul [lsd. 2) pont] 
  



 

  
   

b) Java segédprogram letöltése Mozilla Firefox böngészı esetén 
 

Ha Mozilla Firefox böngészıt használ, kérjük, a megnyíló ablakban válassza a "Mentés"  gombot.  
  

 

  
A megnyíló párbeszéd ablakban a letöltés befejezése után a Java ikonra kattintva  indítható el a 
telepítés.  

 

 

    
Amennyiben a számítógép megerısítést kér, kérjük, válassza a „Futtatás”  lehetıséget [opcionális]. 
A telepítés automatikusan elindul [lsd. 2) pont] 



 

 
 
 

c) Java segédprogram letöltése Google Chrome böngészı esetén 
 
Ha Google Chrome böngészıt használ, kérjük, a képernyı bal alsó sarkában található „Letöltések” 
párbeszédablakban a lefelé mutató háromszögre kattintva a megnyíló ablakban válassza a 
„Megnyitás”  gombot. 
 

 
 

Amennyiben a számítógép megerısítést kér, kérjük, válassza a „Futtatás”  lehetıséget [opcionális]. 
A telepítés automatikusan elindul [lsd. 2) pont] 

 



 
 
 

d) Java segédprogram letöltése Opera böngészı esetén 
 
Ha Opera böngészıt használ, kérjük, a megnyíló ablakban válassza a „Futtatás”  gombot, ez 
esetben a telepítés automatikusan elindul [lsd. 2) pont] 
 

 
 
 

2) Java segédprogram telepítése 
 

A program telepítését elindítva az alábbi képernyı fogadja Önt. Kérjük, a lehetıségek közül 
válassza ki az „Install”  lehetıséget. 
  



 

  
A telepítési folyamat során a számítógép többször is megerısítést kérhet a telepítéssel  
kapcsolatban.  
Kérjük, minden esetben hagyja jóvá a kért mőveletet a „Next”  (a telepítı varázslóban a következı 
lépés) gombra történı kattintással. 
  

 

  
 Ha az alábbi képernyıt látja, akkor az Ön számítógépére sikeresen feltelepült a Java segédprogram.  

  



 

  
Kérjük, zárja be a böngészıt és nyissa meg újra, majd a www.cib.hu honlapon kattintson a CIB 
Internet Bank "Belépés" gombra az Internet Bankba történı bejelentkezéshez. 
Bizonyos esetekben elıfordulhat, hogy a számítógép újraindítása szükséges a helyes mőködéshez. 
  
Amennyiben továbbra is hibás mőködést tapasztalna, vagy segítségre van szüksége valamelyik 
lépéssel kapcsolatban, kérjük, hívja a CIB24-et a 06-40-242-242-es telefonszámon, ahol kollégáink 
az 1.5. Lakossági Internet Bank ügyintézés és a 2.5. Vállalati Internet Bank ügyintézés 
menüpontban készséggel állnak az Ön rendelkezésére. 

  
Üdvözlettel: 
  
CIB Bank Zrt. 


