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 HIRDETMÉNY 
a fizetési moratóriumra tekintettel bevezetett eljárásrendről 

 
I. Jogszabályi Háttér Moratórium 1 vonatkozásában (mely 2020.12.30-ig tartott) 

 
1.1 A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében 

szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. Rendelet , valamint  
1.2 A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében 

szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. Rendelet fizetési 
moratóriumra vonatkozó részletszabályairól szóló 62/2020. (III. 24.) Korm. Rendelet  
melyekkel összhangban került megalkotásra a veszélyhelyzet megszűnésével 
összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. 
Törvény (a továbbiakban: Moratórium 1 Jogszabály) 

 
II. Moratórium 1 Jogszabály által szabályozott Fizetési moratorium1 

 
1.1 A Moratórium 1 Jogszabály 9. § (1) bekezdése alapján: “Ha a felek eltérően nem 

rendelkeznek, az adósnak a hitelező által üzletszerűen nyújtott hitel- és 
kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből (ezen alcím alkalmazásában a 
továbbiakban együtt: szerződés) eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége a 
(2) bekezdésben meghatározott időpontig akként módosul, hogy az adós a 
szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési 
haladékot kap (a továbbiakban: Fizetési moratorium 1). A fizetési moratórium nem érinti 
az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen.” 
Moratórium 1 Jogszabály 9. § (2) bekezdése alapján: “A fizetési moratórium 2020. 
december 31.-éig tart.” 
 

1.2 A Moratórium 1 Jogszabály 9.§ (5) bekezdése alapján Fizetési moratóriumot a 2020. 
március 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján már folyósított 
kölcsönökre kell alkalmazni. 

 
1.3 A Magyar Nemzeti Bank állásfoglalása alapján (gyakran ismételt kérdések a törlesztési 

moratóriummal, valamint a pandémiával összefüggő felügyeleti intézkedésekkel 
kapcsolatos irat V.1. pontja szerint) a 2.2. pont szerinti kitételt, miszerint “a„ fennálló 
szerződések alapján már folyósított kölcsönökre” kell alkalmazni a moratóriumot, 
pénzügyi lízing esetén úgy lehet értelmezni, hogy a moratóriumot azokra a pénzügyi 
lízing ügyletekre kell alkalmazni, amikor a már fennálló szerződés alapján a lízingbeadó 
a lízingtárgy tulajdonjogát megszerezve azt a lízingbevevő határozott idejű 
használatába adta oly módon, hogy teljesülnek a Hpt. 6. § (1) bekezdésének 891. 
pontjában foglalt további feltételek is, függetlenül attól, hogy a számla rendezésre 
került-e a lízingbeadó és a szállító között.  
Ez alapján amennyiben 2020. március 18-án vagy azt megelőzően a fenti feltételek 
teljesülnek, és így a lízingtárgy a 2020. március 18-án vagy azt megelőzően történő, az 

 
1 Hpt. 6. § (1) 89. pénzügyi lízing: az a tevékenység, amelynek során a lízingbeadó a tulajdonában lévő ingatlant vagy ingó 

dolgot, illetve vagyoni értékű jogot a lízingbevevő határozott idejű használatába adja oly módon, hogy a használatba adással a 
lízingbevevő a) viseli a kárveszély átszállásából származó kockázatot, b) a hasznok szedésére jogosulttá válik, c) viseli a közvetlen 
terheket (ideértve a fenntartási és amortizációs költségeket is), d) jogosultságot szerez arra, hogy a szerződésben kikötött időtartam 
lejártával a lízingdíj teljes tőketörlesztő és kamattörlesztő részének, valamint a szerződésben kikötött maradványérték megfizetésével 
a dolgon ő vagy az általa megjelölt személy tulajdonjogot szerezzen. Ha a lízingbevevő nem él e jogával, a lízing tárgya visszakerül a 
lízingbeadó birtokába. A felek a szerződésben kötik ki a lízingdíj tőkerészét - amely a lízingbe adott vagyontárgy, vagyoni értékű jog 
szerződés szerinti árával azonos -, valamint kamatrészét és a törlesztésének ütemezését. 
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ügyfél részére történő átadás-átvételekor a lízingbeadó tulajdonában állt a számla 
kifizetésétől függetlenül, az ügylet a fizetési moratórium hatálya alá tartozik.” 

1.4 A 1.3.pontban foglaltakra tekintettel tehát a Fizetési moratorium 1 azon lízing ügyletekre 
terjed ki, amelyekkel kapcsolatban a lízingbeadó 2020.03.18. napján vagy azt 
megelőzően a lízingtárgy tulajdonjogát már megszerezte, függetlenül attól, hogy a 
számla kifizetésre került-e, azaz az eszközértékesítési számla teljesítési dátuma számít 
ebből a szempontból. 
 

1.5 Nem vonatkozik a Fizetési moratorium 1 azon szerződésekre, melyek 2020. március 18. 
napján már felmondott státuszban voltak, vagy azok futamideje eltelt (lejárt), attól 
függetlenül, hogy esetleg a szerződésből eredő valamennyi fizetési kötelezettség nem  
került határidőben (lejáratkor) megfizetésre. (tekintettel arra, hogy a Moratórium 1 
Jogszabály alapján meghatározott “fennálló” kitétel, ezen esetekben nem teljesül, 
hiszen a szerződéses jogviszony a felmondáskor vagy a futamidő elteltével megszűnik, 
még abban az esetben is, ha a szerződésből eredően az ügyfél terhére tartozás 
mutatkozik.) 

 
1.6 Nem vonatkozik a Fizetési moratorium1 az operatív lízingszerződésre, illetve egyéb bérleti 

jogviszonyokra/szerződésekre. A Moratórium 1 Jogszabály 11. §-a alapján szintén nem 
vonatkozik az államra, az önkormányzatra, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi 
CXXXIX. törvény 39. §-ában meghatározott jogszabályok hatálya alá tartozó 
vállalkozásokra. 

 
 
1.7 Társaságunk a szerződés szerinti törlesztőrészletek/lízingdíjak tekintetében a Fizetési 

moratórium1-re tekintettel a csoportos beszedési megbízás útján való teljesítést 
leállította, így amennyiben Ügyfeleink továbbra is az eredeti szerződési feltételek szerint 
kívánnak teljesíteni, a beszedés újraindításához tájékoztatniuk kell Társaságunkat fizetési 
szándékukról. 

 
1.8 Amennyiben a szerződéséhez biztosítás is kapcsolódik, vagy Ön építményadó fizetésére 

köteles a Társaságunk által kiállított számla alapján, úgy annak megfizetésére Ön a 
moratórium időszaka alatt is köteles, a biztosítási díjakra, építményadóra nem terjed ki a 
fizetési moratórium. 

 
1.9 Amennyiben Ügyfelünk a moratórium ellenére a szerződéses feltételek szerinti 

átutalással és befizetéssel teljesíti a havi törlesztőrészletet/lízingdíjat a Fizetési 
moratórium1 mellőzésére irányuló (újabb) nyilatkozat hiányában is, Társaságunknak azt 
úgy kell tekinteni, hogy adott törlesztőrészlet/lízingdíj esetében a Fizetési moratórium1 
lehetőségét nem kívánta igénybe venni az átutalt vagy befizetett törlesztőrészlet/lízingdíj 
tekintetében. Ebben az esetben a havi törlesztőrészlet/lízingdíj számlát Társaságunk 
kiállítja és rákönyveli az Ügyfelünk befizetését (de ettől függetlenül általános értelemben 
véve moratóriumban marad). A szerződésszámot és a havi törlesztőrészlet/lízingdíj 
összegét a korábban Társaságunk által megküldött „Fizetési Ütemezés” elnevezésű 
dokumentumban találja. 

 
2 Kilépés a Fizetési moratórium1-ből 

2.1 Társaságunk az alábbiak szerint biztosítja Ügyfelei számára a Moratórium 1 Jogszabály 
szerinti fizetési moratórium mellőzését. 

2.2 A https://www.cib.hu/Maganszemelyek.html/hirek/hitelezesi-rendelkezesek.html 
oldalon “Tájékoztatás moratóriumról-lízing ügyfelek” elnevezésű dokumentum mellékletét 
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képező  nyilatkozat kitöltésével, aláírásával és a lizinghitelcentrum@cib.hu elektronikus 
levelezési címre beküldésével tudja jelezni Társaságunk részére, amennyiben nem él a 
Fizetési moratorium lehetőségével.  Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy társas vállalkozások 
és egyéb szervezetek esetében a nyilatkozatot aláírók aláírási címpéldányát is csatolni 
szükséges. 

 
2.3 A nyilatkozat visszavonható. A nyilatkozat visszavonást követően újra megadható. 

 
2.4 További lehetőségek a nyilatkozat megtételére: 

 
2.4.1 Amennyiben Ön  

 
-  rendelkezik telefonos azonosító kóddal, úgy a Fizetési moratórium 1-ből kilépésre 

vonatkozó nyilatkozatot megteheti a CIB24 (06-1) 4-242-242 telefonszámán is, 
valamint  

- a CIB.hu honlapon keresztül is felhasználói azonosítójuk és a generált jelszavuk 
segítségével, amennyiben Ön rendelkezik a CIB Bank Zrt.-nél CIB Internetbank, CIB 
Online vagy CIB Bank mobilalkalmazás szerződéssel, 

- fogyasztónak nem minősülő Ügyfelek esetében a jelen pont szerinti lehetőségek az 
önálló cégjegyzővel rendelkező Ügyfeleink esetében adottak. 

 
2.5 Társaságunk az Ügyfél ráutaló magatartását is elfogadja abban az esetben, ha 

abból egyértelműen levezethető az Ügyfél szándéka a fizetési moratórium alóli 
mentességre. Társaságunk ráutaló magatartásnak tekinti, amennyiben Ügyfelünk 
továbbra is teljesíti az esedékes törlesztő-részleteit/lízingdíjait bármely fizetési módon, 
amennyiben esetleg a törlesztő-részletek/lízingdíjak vonatkozásában Ön állandó 
megbízást adott meg a számlavezető bankjánál, úgy azt nem vonta vissza, illetőleg 
csekken történő fizetés esetén a csekket továbbra is befizeti. 

 
2.6  Amennyiben Ön korábban csoportos beszedési megbízással teljesítette a törlesztő-

részleteit/lízingdíjait, úgy tájékoztatjuk, hogy a beszedésre vonatkozó automata 
mechanizmust Társaságunk leállította, tekintettel arra, hogy ebben az esetben a 
ráutaló magatartás és önkéntes teljesítés nem értelmezhető. 

 
3 Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

 
3.1 A Moratórium 1 Jogszabály 9. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint 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. 

 
3.2 A Moratórium 1 Jogszabály 9. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a 

szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás 
időtartama a fizetési moratórium idejével meghosszabbodik. A Fizetési moratórium 1 
alatt lejáró szerződés 2020. december 31-éig meghosszabbodik. A Moratórium 1 
Jogszabály jelen pontban meghatározott rendelkezései szerint valamennyi biztosíték 
nyújtó (így például zálogjog, kezesség) által tett kötelezettségvállalások teljesítési 
határideje és érvényessége a jogszabály erejénél fogva meghosszabbodik. 

 
3.3 A Moratórium 1 Jogszabály  15. §-a alapján a módosult szerződést nem kell 

közjegyzői okiratba foglalni, a korábbi közjegyzői okirat a szerződés módosult 
tartalmának keretei között érvényes. 
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4 A fizetési kötelezettségek alakulása a Fizetési moratórium1-et lejártát követően 

 
4.1 A Moratórium 1 Jogszabály alapján a tőketartozást sem a Fizetési moratórium1 ideje 

alatt, sem a fizetési moratórium lejártát követően nem lehet a Fizetési moratórium1 
ideje alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni. 

 
4.2 A Fizetési moratórium1 ideje alatt felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben 

esedékes törlesztőrészletekkel/lízingdíjakkal együtt a Fizetési moratórium1 lejártát 
követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni. 

 
4.3 A Fizetési moratórium1 lejártát követően a futamidő jogszabály erejénél fogva 

meghosszabbodik akként, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet/lízingdíj és a 
Fizetési moratórium1 alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege 
együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek/lízingdíjak 
összegét. A kamatra vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni a díjakra is. 

 
4.4 Változó kamatozású szerződések esetében – a 4.3. pontban foglaltaktól eltérően – a 

Fizetési moratórium1-et követő törlesztő-részlet/lízingdíj a referencia-kamatláb 
időközbeni változásának hatásaként illetve abból eredően emelkedhet a 2020. 
márciusi törlesztő-részlet/lízingdíj mértékéhezösszegéhez képest. 

 
4.5 A Fizetési moratórium1 lejártát követően Társaságunk a módosult fizetési ütemezés 

megküldésével tájékoztatja Ügyfeleit a fizetési kötelezettségek alakulásáról és a 
futamidőről. Azonban változó kamatozású szerződések esetében amennyiben Ön úgy 
lép ki a Fizetési moratórium1-ből, hogy bizonyos ideig már szerződése Fizetési 
moratóriumban volt, abban az esetben technikai okokból a szerződésre vonatkozó 
kamatfelülvizsgálatokat 2020 szeptember hónapban fogja Társaságunk utólag, 
visszamenőlegesen végrehajtani, ennek eredményeképpen keletkező 
túlfizetésről/fizetendő összegről a végrehajtást követően tájékoztatjuk Ügyfelünket. 
2020. szeptember hónapig átmenetileg a Fizetési moratórium1 kezdő időpontjában 
érvényes kamatlábbal kerülnek a fizetendő törlesztőrészletek/lízingdíjak 
megállapításra. 

 
5 Ismételt belépés a Fizetési moratóriumba (opt in) 

 
5.1 A korábban tett Fizetési moratórium1 mellőzésére irányuló nyilatkozata ellenére is, 

amennyiben Ön valamely törlesztőrészletet/lízingdíjat nem fizeti meg teljes egészében 
esedékességkor legkésőbb a következő törlesztőrészlet/lízingdíj esedékességéig, úgy 
Társaságunk úgy tekinti, hogy az Ön adott (a késedelemmel érintett) szerződése 
automatikusan visszakerül a Fizetési moratórium1 hatálya alá (az Ön ezzel ellentétes 
rendelkezése hiányában).  

 
5.2   Amennyiben az adott érintett szerződés kapcsán a fizetési mód csoportos beszedési 

megbízás, úgy a beszedési megbízás indítását Társaságunk leállítja. Fontos azonban, 
hogy ha Ön korábban állandó átvezetési/átutalási megbízást adott meg a 
törlesztőrészletek/lízingdíjak rendezésére, akkor azt vissza kell vonnia az adott 
számlavezető hitelintézetnél, ezek leállítása nem történik meg automatikusan. 

 
5.3 A fentiekre tekintettel Társaságunk a már kiállított törlesztő-részlet/lízingdíj számlát 

sztornózza, mely sztornó számlát megküldi az Ön részére postán.  Társaságunk a fizetési 
késedelem következményeit sem alkalmazza. 
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5.4  Attól függetlenül, hogy Társaságunk a fentiek során automatikusan visszaállítja az Ön 
késedelmes szerződésére a Fizetési moratórium 1-et, kérjük, hogy ezirányú 
nyilatkozatát – lehetőség szerint formálisan is jelentse be Társaságunk részére az alábbi 
módok valamelyikén:  

 
- a www.cib.hu honlapon található nyilatkozat kitöltésével, aláírásával és 

annak a lizinghitelcentrum@cib.hu elektronikus levelezési címre vagy 
Társaságunk székhelyére (1024 Budapest, Medve u.4-14.) postán történő 
beküldésével (társas vállalkozások, egyéb szervezetek esetén a nyilatkozatot 
cégszerűen aláírók aláírási címpéldányát is csatolni szükséges), vagy 

- amennyiben Ön rendelkezik telefonos azonosító kóddal, úgy a Fizetési 
moratóriumból történő belépésre vonatkozó nyilatkozatot megteheti a CIB 
24 (06-1) 4-242-242 telefonszámán.  

 
 

6 Teljes hiteldíj mutatóra vonatkozó maximum érték (2020.12.30.-ig érvényes 
rendelkezés) 

 
6.1 A Moratórium 1 Jogszabály hatálybalépését (2020 március 19-től) követően 

megkötött szerződések vonatkozásában a fogyasztóknak nyújtott pénzügyi lízing 
esetében a teljes hiteldíj mutató mértéke nem haladhatja meg a jegybanki 
alapkamat öt százalékponttal növelt mértékét. Ezt a rendelkezést 2020. december 
31.-ig kell alkalmazni, amennyiben a határidő nem kerül meghosszabbításra. 

 
6.2   A Moratórium 1 Jogszabály 10. § (3) bekezdése alapján az érintett naptári félév első 

napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes 
időtartamára. 

 
III. Fizetési Moratórium 2 (elérhető 2021.01.01-től előreláthatólag 2021.09.30-ig) 

 
1 Jogszabályi háttér 

 
1.1 Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő 

vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. 
évi CVII. törvény (a továbbiakban: Fizetési Moratórium2 Törvény), valamint 

1.2  a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak 
bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) kormányrendeletben - módosította a 
317/2021 (VI.9) kormányrendelet - (a továbbiakban: Fizetési Moratórium2 
Kormányrendelet) 
 

      2 Fizetési Moratórium2 Törvény és a Fizetési Moratórium2 Kormányrendelet által szabályozott 
Fizetési moratorium2 

 
2.1 Fizetési Moratórium2 Kormányrendelet 1. § a) pontja alapján 2021.09.30.-ig adósnak 

minősül az a személy, akinek a hitelező által üzletszerűen nyújtott szerződésből eredő 
tőke., kamat-. díjfizetési kötelezettsége áll fenn. 

 
 

2.2 Fizetési Moratórium2 Törvény 7. §-a alapján: „7. § (1) Ha a felek eltérően nem 
rendelkeznek, az adósnak a hitelező által üzletszerűen nyújtott szerződésből eredő 
tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége a (2) bekezdésben meghatározott 
időpontig akként módosul, hogy az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve 
díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap (a továbbiakban: fizetési 
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moratórium). A fizetési moratórium nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti 
szerződési feltételek szerint teljesítsen.” 

 
A Fizetési Moratórium2 Kormányrendelet 1/A§ (1) bekezdése szerint a fizetési 
moratórium2021. szeptember 30. napjáig tart. 

 
2.3 Jelen Hirdetmény II. fejezetének 1.2-1.9 pontjaiban foglaltak a Fizetési Moratórium2 

vonatkozásában is érvényesek és irányadóak, ezért ehelyütt már nem kerülnek 
megismétlésre. 

 
2.4 Adóstársak esetén elegendő, ha az egyik adóstárs minősül adósnak. A szerződéses 

kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama a 
fizetési moratórium idejével meghosszabbodik. A fizetési moratórium fennállása alatt 
lejáró szerződés 2021. szeptember 30. napjáig meghosszabbodik. A szerződések 
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. 

 
3 Fizetési Moratórium2 beállítása 

 
3.1 A Fizetési Moratórium2 a 2020. december 31-én Fizetési Moratórium1 hatálya alatt lévő 

szerződések esetén automatikusan beállításra került. Természetesen ügyfeleinknek 
lehetősége van arra, hogy ne éljenek a moratóriummal, ezzel kapcsolatban a jelen 
Hirdetmény 4.1. pontjában foglalt valamelyik módon nyilatkozniuk kell. 

 
4 Belépés a Fizetési Moratórum2-be és a Kilépés módjai 

 
4.1 A https://www.cib.hu/moratorium oldalon „nyilatkozási lehetőségek” menüpontból 

“Kilépési nyilatkozat (lízing)” illetve  „visszalépési nyilatkozat (lízing)” elnevezésű 
dokumentum mellékletét képező  nyilatkozat kitöltésével, aláírásával és a 
moratorium_lizing2020@cib.hu elektronikus levelezési címre beküldésével tudja jelezni 
Társaságunk részére, amennyiben nem él a Fizetési Moratórium2 lehetőségével, vagy 
vissza kíván lépni a Fizetési Moratórium2 hatálya alá.  Felhívjuk szíves figyelmüket, 
hogy társas vállalkozások és egyéb szervezetek esetében a nyilatkozatot aláírók 
aláírási címpéldányát is csatolni szükséges. 

 
4.2 További lehetőségek a nyilatkozatok megtételére: 

 
4.2.1 Amennyiben Ön  

 
-  rendelkezik telefonos azonosító kóddal, úgy a Fizetési Moratorium2-vel kapcsolatos 

kilépési vagy belépési vonatkozó nyilatkozatot megteheti a CIB24 (06-1) 4-242-242 
telefonszámán is, valamint  

- a CIB.hu honlapon keresztül is felhasználói azonosítójuk és a generált jelszavuk 
segítségével, amennyiben Ön rendelkezik a CIB Bank Zrt.-nél CIB Internetbank, CIB 
Online vagy CIB Bank mobilalkalmazás szerződéssel, 

 
4.3 Társaságunk az Ügyfél ráutaló magatartását is elfogadja abban az esetben, ha 

abból egyértelműen levezethető az Ügyfél szándéka a Fizetési Moratórium2 alóli 
mentességre. Társaságunk ráutaló magatartásnak tekinti, amennyiben Ügyfelünk 
továbbra is teljesíti az esedékes törlesztő-részleteit/lízingdíjait bármely fizetési módon, 
amennyiben esetleg a törlesztő-részletek/lízingdíjak vonatkozásában Ön állandó 
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megbízást adott meg a számlavezető bankjánál, úgy azt nem vonta vissza, illetőleg 
csekken történő fizetés esetén a csekket továbbra is befizeti. 

 
4.4 Amennyiben Ön belép a Fizetési Moratórium2 hatálya alá és korábban csoportos 

beszedési megbízással teljesítette a törlesztő-részleteit/lízingdíjait, úgy tájékoztatjuk, 
hogy a beszedésre vonatkozó automata mechanizmust Társaságunk leállította, 
tekintettel arra, hogy ebben az esetben a ráutaló magatartás és önkéntes teljesítés 
nem értelmezhető. 
Amennyiben a későbbiekben kilép a Fizetési Moratórium2 hatálya alól Társaságunk 
a csoportos beszedést újrandítja. 

 
IV. CIB Bank mobilalkalmazás CIB Lízing Zrt. természetes személy ügyfeleire 

vonatkozóan 
 

1.1 A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg.: 01-10-041004) a CIB Lízing Zrt. 
kiemelt függő ügynöke hitelezési operációs tevékenységgel kapcsolatban, valamint 
a hiteladminisztrációs tevékenységet is a CIB Lízing Zrt. számára a CIB Bank Zrt. végzi 
kiszervezési jogviszony keretében. 
 

1.2 A CIB Bank Zrt. a fenti – a CIB Lízing Zrt. részére végzendő feladatait (különös 
tekintettel a koronavírus járvány miatti személyes kontaktusok csökkentése 
érdekében – akként kívánja ellátni, hogy a CIB Lízing Zrt. azon természetes személy 
ügyfelei részére, akik a Fizetési Moratórum 2 igénybevételére jogosultak, a CIB Bank 
mobilalkalmazást biztosítja. 

 
1.3 Használatához elektronikus csatorna-szerződést sem szükséges kötni. Az alkalmazást 

jelenleg kizárólag a CIB Lízing Zrt.-vel kötött szerződés részleteinek megtekintésére és 
#withKEY belépési kód generálására lehet használni.  A #withKEY belépési kód 
generálásával az ügyfélnek lehetősége van online nyilatkozni a 2021. január 1-től 
érvényes Fizetési Moratórium2-vel kapcsolatban. További információk a 
moratóriumról: www.cib.hu/moratorium  

 
A CIB lízing Zrt.-vel kötött szerződésének a következő részletei láthatóak a 
mobilalkalmazásban: szerződésszám, hitel típusa, fennálló tőketartozás, szerződés 
kezdete és lejárati dátuma, lízingtárgy megnevezése és azonosítója. 

 
1.4 Fogalmak: 

 
CIB Bank mobilalkalmazás: Okostelefonokra optimalizált natív mobilalkalmazás, 
amelyet az ügyfél a Google Play és az Apple App store boltban tölthet le és 
amelyen keresztül az Ügyfél a CIB Lízing Zrt.-vel kötött szerződés részleteit 
megtekintheti, valamint segítségével online tud nyilatkozni a Fizetési Moratórium 2 
vonatkozásában. 

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 egyszer használatos jelszót 
generáló funkcionális alkalmazás a CIB Bank mobilalkalmazáson belül, amelyet a 
PIN-kód véd a jogosulatlan használattól. 

 
A CIB Bank mobilalkalmazás első használata előtt az alábbi lépéseket kell megtenni: 

→ Töltse le a CIB Bank Mobilalkalmazást az alkalmazásáruházból.  
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→ Ezt egy kétlépcsős aktiválás követi: Regisztráljon a mobilalkalmazásra a kiküldött 
első SMS-kód segítségével.  Ennek aktiválása után kapni fog egy újabb regisztrációs 
kódot SMS-ben, amellyel már be tud lépni az alkalmazásba. 

→ Ezt követően az alkalmazás végigvezeti Önt a további beállításokon, melyek 
véglegesítésével elkezdheti azt használni. A regisztrációs folyamat során a CIB Bank 
mobilalkalmazás PIN kódját is meg kell határozni. 
Mindkét kiküldött kód 48 óráig érvényes, új kód igénylésére CIB24 telefonos 
ügyfélszolgálaton (+36 1 4 242 242) van lehetősége.  

1.5 Az ügyfél köteles minden esetben a CIB24-en keresztül Telefonos Azonosító Kóddal 
történő azonosítás nélkül haladéktalanul bejelenteni és egyidejűleg a jelszógeneráló 
eszköz tiltását kérni, amennyiben a mobil eszközt ellopták, elvesztette, kikerültek a 
birtokából, vagy  a mobil eszköz más illetéktelen személy birtokába jutott vagy a 
jelszógeneráló eszközzel jogosulatlan használatot észlel. 

1.6 A jelszógeneráló eszköz letiltása nem vonható vissza. 
1.7 A letiltást a fentieken kívül egyéb biztonsági okból a CIB Lízing Zrt. is 

kezdeményezheti, ez esetben a tiltásról haladéktalanul értesíti az ügyfelet 
elsődlegesen telefonon. 

1.8 Az ügyfél kérheti a WithKEY token felfüggesztését, amennyiben a WithKEY token 
használatát átmeneti időre kívánja korlátozni (pl. nem találja a telefont, de még 
megtalálhatja). Az ügyfél 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.  

1.9 Az ügyfél kérheti a WithKEY token felfüggesztés feloldását, ha az az ok, ami miatt 
átmenti időre korlátozni kívánta a WithKEY token használatát, megszűnt.  

1.10 Többszöri hibás WithKEY token által generált jelszó, vagy Felhasználói azonosító 
megadása esetén a rendszer automatikusan felfüggeszti a hozzáférést. Ha az Ügyfél 
véletlenül adta meg többször hibásan a 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 CIB24-en keresztül, Telefonos Azonosító Kód azonosítása után vagy írásban 
postai úton kérje aWithKEY token felfüggesztésének feloldását.   

  1.11 A CIB Bank Zrt. és a CIB Lízing Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy a CIB Bank 
mobilalkalmazást megváltoztassa, korlátozza vagy felfüggessze. A CIB Bank 
mobilalkalmazás megváltoztatása különösen, de nem kizárólagosan a technológiai 
és felületi megújítás esetén, míg felfüggesztés különösen, de nem kizárólagosan a 
technikai problémák, komoly üzemzavarok fellépése esetén történhet. Ennek 
megtörténtéről a CIB Bank Zrt. vagy a CIB Lízing Zrt. az Üzletfelet értesíti. A CIB Bank 
Zrt. és a CIB Lízing Zrt. nem felel a változtatás, vagy felfüggesztés miatt az ügyfél által 
elszenvedett kárért. 

1.12A CIB Bank Zrt. jogosult a CIB Bank mobilalkalmazás biztonsági célú korlátozására 
(biztonsági korlátozás) az alábbi esetekben: 

- ha az ügyfelek védelme érdekében (i) biztonsági okból szükséges az adott rendszer 
elleni támadás miatt, vagy (ii) az alkalmazással kapcsolatban visszaélés gyanúja 
merül fel; 
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- ha a CIB Bank Zrt. vagy a CIB Lízing Zrt megítélése szerint az egyes ügyfelek 
azonosításra vonatkozó adataival (Felhasználó-azonosító, jelszó), 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 

- tömeges vagy célzott  adathalász támadások vagy ezek gyanúja esetén. 

1.13 A CIB Bank Zrt. vagy a CIB Lízing Zrt. CIB Bank mobilalkalmazás korlátozásának 
kezdetéről és végéről az ügyfeleket a honlapján történő közzététel útján 
egyidejűleg értesíti. A CIB Bank Zrt. és a CIB Lízing Zrt. nem felel a biztonsági 
korlátozás miatt az Üzletfél által elszenvedett esetleges közvetlen, vagy közvetett 
kárért. 

 
Kifüggesztve: 2021.06.11. 
 

CIB Lízing Zrt. 


