U-73. M03./ Token beállítás módosítási kérelem

Token beállítás (státusz) módosítási kérelem
CIB Internet alapú Elektronikus Szolgáltatások igénybe vételéről szóló Szerződéshez
(CIB Internet Bank,CIB Bank Online ) és eBroker szolgáltatáshoz
Alulírott,  Üzletfél  Felhasználó (kérem X-szel kerüljön jelölésre) az alábbi sorszámú Tokennel
kapcsolatban az alábbi státusz módosítási kérelemmel fordulok a CIB Bank Zrt-hez.

Felhasználó neve:
Felhasználói azonosító:
Token sorszáma:
Tokent igénybe vevő üzletfél
neve és ügyfélazonosítója:

A kért beállítás módosítás:
Visszaadás - Tiltás
Eszközpótlás - megrongálódott vagy elveszett*
Felfüggesztés
Új Token igénylés:
Igényelt új Token sorszáma:
Felfüggesztés feloldása
Újraszinkronizálás
Token PIN kód blokkolás feloldása
Felhasználói azonosító közlése
*Üzletfél tudomásul veszem, hogy tekintettel arra, hogy a Felhasználónak róható fel a Token
használhatatlanná vagy megbízhatatlanná válása vagy elvesztése a CIB Internet alapú Elektronikus
Szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó Szerződéshez kapcsolódó mindenkor hatályos Kondiciós
listának megfelelően a Token pótlás díjának megfizetésére köteles vagyok.
Az Üzletfél/Felhasználó részéről nyilatkozom, hogy a kérelemmel érintett Jelszógeneráló eszköz kért
beállításának a CIB Internet alapú Elektronikus Szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó Általános
Szerződési Feltételekben és a vonatkozó Felhasználói Kézikönyvben rögzített jellemzőit, feltételeit,
következményeit megismertem.
A CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék
Cégbírósága; cégjegyzékszám: cg. 01-10-041004; adószám: 10136915-4-44) részéről a fenti kérelmet
átvettem és a Jelszógeneráló eszköz beállításának módosítását az abban foglaltak szerint
elvégeztem.
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............................................
CIB Bank Zrt.

...............................................
Felhasználó/ Üzletfél

„Eszköz pótlás - megrondálódott vagy elveszett” beállításmódosítás esetén kitöltendő (költségviselő
üzletfél):
Alulírott Üzletfél*,
Üzletfél neve:
Üzletfél azonosítója:
tudomásul veszem, hogy tekintettel arra, hogy a Felhasználónak róható fel a Token használhatatlanná
vagy megbízhatatlanná válása vagy elvesztése a CIB Internet alapú Elektronikus Szolgáltatás igénybe
vételére vonatkozó Szerződéshez kapcsolódó mindenkor hatályos Kondíciós listának megfelelően a
Token pótlás díjának megfizetésére köteles vagyok.
Kelt: ..........

...........................................
Üzletfél

*Token pótlás - megrongálódott vagy elveszett” beállítás módosítás esetén kitöltendő (költségviselő üzletfél)
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Request for a change to Token setting (status)
with respect to the Contract on the use of CIB Internet-based Electronic Services
(CIB Internet Bank, CIB Online) and the eBroker service
I the undersigned  Client  User (please mark with an X) hereby request that CIB Bank Zrt. make
the following status change with respect to Token with the serial number below.

User’s name:
User ID:
Token serial number:
Name and customer ID of
the client using the Token:

Requested status change:
Return – Blocking
Device change – Device damaged or lost*
Suspension
New Token request:
Serial number of requested new
Token:
Release of suspension
Resynchronisation
Release of a blocked Token PIN code
Reminder of User ID
*I, the undersigned client, acknowledge that because the User was responsible for the fact that the
Token has become unusable or unreliable, or has been lost, I am required to pay the fee for
replacement of the Easy Token in accordance with the latest effective List of Conditions associated
with the Contract relating to the use of CIB Internet-based Electronic Services.
On behalf of the Client/User I declare that I am familiar with the characteristics, conditions and
consequences of the requested status of the Password-generating device specified in the request, as
recorded in the General Contractual Conditions relating to the use of CIB Internet-based Electronic
Services and in the relevant User Manual.
On behalf of CIB Bank Zrt. (registered office: 1027 Budapest, Medve u. 10136915-4-44.; registered by
the Company Court of the Metropolitan Court; company registration number: cg. 01-10-041004; tax
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number: 10136915-4-44), I have received the above request and changed the status of the Passwordgenerating device as specified therein.
Time of status setting:

............................................
CIB Bank Zrt.

......................................
User / Client

Application is needed only if Device change – Device damaged or lost* status change was requested
(client which bearing the cost):
I the undersigned Client,
Client’s name:
Client ID:
hereby acknowledge that because the User was responsible for the fact that Token has become
unusable or unreliable, or has been lost, I am required to pay the fee for replacement of Token in
accordance with the latest effective List of Conditions associated with the Contract relating to the use
of CIB Internet-based Electronic Services.
Made: ..........

................................
Client

