Hatályos 2022.06.01-től
RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT
CIB Bank Visa Apple Pay, Google Pay használatösztönző
promóció
A CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4.-14., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004) (a továbbiakban:
CIB Bank) bankkártya digitalizációs promóciót szervez a fogyasztónak minősülő üzletfelek (a továbbiakban:
Magánszemélyek) részére, amelynek feltételeit (a továbbiakban a Promóciós szabályzat) az alábbiak szerint
határozza meg:
1. Általános rendelkezések
1.1. A Promóció időtartama (kezdő és záró időpont): 2022. június 1. - 2022. augusztus 31.
1.2. Szervezők: CIB Bank Zrt. és a Visa Europe Limited (1 Sheldon Square London W2 6TT) (továbbiakban: Visa
kártyatársaság).
1.3. Jelen Promóciós szabályzatot a CIB Bank a www.cib.hu honlapon teszi közzé.
2. Fogalmak
2.1. Digitalizálás: A Visa 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.
2.2. 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 között létrejött
Szerződés Bankkártyára vonatkozó rendelkezése - a Digitalizált Bankkártya technikai sajátosságait figyelembe
véve – megfelelően alkalmazandó.
2.3. Fogyasztó: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
2.4. Meglévő lakossági ügyfél: az a nagykorú, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 § (1)
bekezdésnek 3. pontja alapján Fogyasztónak minősülő személy, aki a CIB Banknál olyan lakossági forint
folyószámlával rendelkezik, mely a Promóció kezdő időpontjában nem áll felmondás alatt és 2022.05.13. nap 23
óra 59 perckor rendelkezik CIB Bank által kibocsátott Visa lakossági fő- vagy társbankkártyával (CIB Visa Inspire
elektronikus Bankkártya, CIB Visa Inspire Dombornyomott Bankkártya – a továbbiakban „Visa lakossági
bankkártya”)
2.5. Apple Pay és Google Pay: Egyszerű és gyors fizetési megoldás, amely a bankkártyás fizetést teszi lehetővé
a kártya fizikai használata nélkül. Lényege a biztonság, a személyes adatok védelme. A digitalizált bankkártya
tényleges kártyaszámát, a tranzakció kártyabirtokosra visszavezethető adatait sem az eszköz, sem az Apple sem,
a Google szerverei nem tárolják. A kártya hozzáadása az Apple Payhez az Apple Wallet alkalmazáson keresztül
lehetséges a Wallet alkalmazás utasításait követve. Androidos készülék esetében a Google Pay hozzáadása a
Google Play alkalmazás segítségével lehetséges. A kártya Apple Payhez vagy Google Payhez való hozzáadását
követően használható fizetésre üzletekben, alkalmazásokban és az interneten is.
2.6. Visa kártyatársaság: Az a nemzetközi jogi személyiségű szervezetet, melyhez tagként való csatlakozása
vagy egyéb szerződés révén a Bank jogosult a szervezet szabályai szerint fizetőkártya kibocsátásával kapcsolatos
tevékenységek végzésére.
2.7. Vásárlási tranzakció: Vásárlási tranzakciónak számít a szolgáltatások és áruk kiegyenlítése kereskedelmi
elfogadóhelyen POS terminál (kártyaelfogadó eszköz) segítségével vagy áruk és szolgáltatások kiegyenlítése
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Interneten keresztül. Kizárólag azon tranzakció minősül vásárlás típusúnak, amelyet a VISA Inspire Elektronikus
Bankkártyát vagy Visa Inspire Dombornyomott Bankkártyát elfogadó bank vásárlási tranzakcióként jelöl meg, így
nem minősülnek vásárlás tranzakciónak a kereskedelmi elfogadóhelyi POS-en vagy interneten keresztül
végrehajtott fogadási / szerencsejáték típusú tranzakciók, készpénzfelvételi tranzakciók, továbbá a kamat és
díjterhelések.
2.8. Mobil eszköz: Mobil eszköz alatt értjük az NFC fizetésre alkalmas Android vagy Apple mobiltelefont, tabletet
és okosórát, amely támogatja Google Pay (Andoid) vagy Apple Pay (Apple) fizetési megoldást.
3. Promóció és részvétel feltételei
3.1. A Promóció keretében a Visa kártyatársaság a Bank megbízásából a 3.2 pontban meghatározott jóváírásban
részesíti a Promócióban résztvevő Üzletfeleket, amennyiben az alábbi együttes feltételek teljesülnek:
3.1.1
az üzletfél Meglévő lakossági ügyfélnek minősül és
3.1.2

a Promóció kezdő időpontja előtt nincs digitalizálva a Visa lakossági bankkártyája Apple Pay
vagy Google Pay alkalmazásban és

3.1.3

a Promóció ideje alatt digitalizálja a Visa lakossági bankkártyáját Apple Pay vagy Google Pay
alkalmazásban és

3.1.4

a Promóció időszaka alatt legalább egy alkalommal Vásárlási tranzakciót bonyolít le
belföldön vagy külföldön.

3.2 A Promóció keretében a Meglévő lakossági ügyfél jogosulttá válhat 10.000 Ft – azaz tízezer forint- jóváírásra
a következő szabályok alapján:
- A Promóció keretében a Bank megbízásából a Visa a Promóciós időszak minden hónap első és utolsó
napja között lebonyolított Vásárlási tranzakciók darabszáma alapján rangsorolja a jelen Promóció
feltételeit teljesítő Visa lakossági bankkártyákat, illetve az azokkal végzett Vásárlási tranzakciók
darabszámát, mely rangsor alapján az első 400 legtöbb Vásárlási tranzakciót lebonyolító Visa
lakossági bankkártyára 10.000, -Ft jóváírást teljesít a 4. pont szerinti határidőben.
- Elsőként a Visa kártyatársaság azt vizsgálja, hogy a Promóció időszaka alatt a Promóció feltételeit
teljesítő Visa lakossági bankkártyával hány darab Vásárlási tranzakciót hajtottak végre, a tranzakciók
darabszámát a Visa kártyatársaság összeadja és csökkenő sorba állítja és ez alapján a rangsorban
az első 400 Visa lakossági bankkártya jogosult a jóváírásra, a rangsorban a legtöbb Vásárlási
tranzakciót teljesített bankkártya megelőzi a nála kevesebbszer tranzaktáló bankkártyát.
- Amennyiben a végrehajtott Vásárlási tranzakciók száma alapján a 400. bankkártya egyértelműen nem
határozható meg vagyis azonosság alakul ki azaz, ha a tranzakciók darabszáma több kártyaszám
esetén azonos, úgy ezen bankkártyák között a sorrend a Promóció adott hónapjában végrehajtott
tranzakciók együttes összege alapján kerül eldöntésre, vagyis az a bankkártyaszám kerül előrébb a
rangsorban, amellyel összességében nagyobb értékben hajtottak végre tranzakciókat.
- Amennyiben az előző pont alapján az első 400 Ügyfél sorrendje továbbra sem dönthető el és
azonosság fordul elő, úgy ezen bankkártyák között a Visa a sorrendet akként dönti el, hogy azon
bankkártyaszám kerül előrébb a rangsorban, amely a leghamarabb elérte azt a tranzakció
darabszámot, amellyel bekerült a legtöbbet és legnagyobb összegben tranzaktáló kártyaszámok
közé. A Visa a Bank megbízásából a tranzakciók időpontját év/hó/nap perc és másodperc
pontossággal állapítja meg.
- Amennyiben a Meglévő lakossági ügyfél több bankkártyája is megfelel a Promóció részvételi
feltételeinek, akkor az Ügyfél több bankkártyájára is érkezhet egyszeri jóváírás.
3.3. A Meglévő lakossági ügyfél ugyanazon Visa lakossági bankkártyájára a Promóció időtartama alatt csak
egyszer kaphat jóváírást és mindig csak a Promóció egy adott hónapjában történő tranzakciók kerülnek
számolásra.
Azaz például, amennyiben a Meglévő lakossági ügyfél 2022. június hónapban teljesített Vásárlási tranzakciójára
tekintettel jóváírást kap, úgy 2022. július illetve augusztus hónap vonatkozásában jóváírást már nem kaphat
ugyanazon bankkártyával végzett Vásárlási tranzakciók után.
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4. Jóváírás kifizetése
4.1. A Visa kártyatársaság a Bank megbízásából a 3. 2. pont szerinti jóváírást az alábbi határidőben kezdeményezi:
4.1.1. a Promóció első hónapjában (2022.06.01 – 2022.06.30) jóváírásra jogosult bankkártyák
esetében legkésőbb a következő hónap utolsó napjáig (2022.07.31)
4.1.2. a Promóció második hónapját (2022.07.01 – 2022.07.31) jóváírásra jogosult bankkártyák
esetében legkésőbb a következő hónap utolsó napjáig (2022.08.31)
4.1.3. a Promóció harmadik hónapját (2022.08.01 – 2022.08.31) jóváírásra jogosult bankkártyák
esetében legkésőbb a következő hónap utolsó napjáig (2022.09.30)
4.2. A jóváírás „DIGITALIS TARCA PROMOCIO” jogcímen történik, amely az Szja. törvény hatályos szabályozása
alapján üzletpolitikai célból adott, adómentes juttatásnak minősül. A jóváírást a Visa kártyatársaság a Bank
megbízásából a magánszemély azon bankkártyáján írja jóvá, mely a Promócióban részt vesz.
5. Egyéb rendelkezések
5.1. A Bank jogosult a jelen promóciós szabályzatot nem visszamenőleges hatállyal, a résztvevők számára nem
hátrányosan, a jövőre nézve egyoldalúan módosítani.
5.2. A Promóció juttatója a CIB Bank Zrt., a Promóció utáni a juttatót terhelő adófizetési, adóbevallási
kötelezettségnek – szükség esetén – a Bank tesz eleget, a mindenkor hatályos adójogszabályokban foglaltaknak
megfelelően.
5.3. A jelen Promóciós Szabályzatban foglaltak alapján a promóciós jóváírásra jogosult Meglévő lakossági ügyfél
személyének megállapítása a Szervező informatikai rendszere által történik.
5.2. A promócióban való részvételre és a jóváírásra való jogosultság tekintetében a Bank nyilvántartása az
irányadó.
5.3.A jogosultság feltételeinek megállapítása tekintetében kizárólag a Szervezők informatikai rendszere mérvadó.
5.4. A Promócióban résztvevők részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják jelen Promóciós
szabályzat minden rendelkezését.
5.5. A Bank a Promóciós szabályzat megsértése, manipuláció, visszaélés vagy ezek gyanúja esetén az érintett
résztvevőt a jelen Promócióból kizárja. A kizárásról a Bank az érintett résztvevőt a banki nyilvántartásban szereplő
mobiltelefonszámán/levelezési címén értesíti.
5.4. Amennyiben a promócióval összefüggésben panasza vagy kifogása merülne fel, azt személyesen a CIB
bankfiókokban, telefonon a CIB24 Ügyfélszolgálaton (36-1-4-242-242) vagy írásban CIB Bank Zrt.
Ügyfélelégedettség és Minőségbiztosítás, 1534 Budapest, Pf. 394. címen, faxon +36 1 489 6957-es faxszámon, a
bank honlapján keresztül https://www.cib.hu/Maganszemelyek/leave-message/complaints.html felületen, a CIB
Bank Internetbankjának „Válaszolunk” menüjén keresztül, valamint elektronikus levélben a cib@cib.hu email címen
juttathatja el. A panaszkezelésről bővebb információkat a https://www.cib.hu/Maganszemelyek/leavemessage/complaints.htm oldalon olvashat, a panaszkezelés részletes szabályait a Bank Panaszkezelési
szabályzata
tartalmazza,
mely
megtalálható
a
https://www.cib.hu/Maganszemelyek/leavemessage/complaints.htm oldalon vagy bármelyik bankfiókban.
Budapest, 2022.05.31.
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Adatkezelési tájékoztató
Ki kezeli az Ön személyes adatait?
Az adatkezelő a CIB Bank Zrt. (www.cib.hu, 1024 Budapest Medve utca 4-14.).
Milyen célból, milyen jogalapon és mennyi ideig kerülnek kezelésre az Ön személyes adatai?
A személyes adatok kezelésének célját, az adatkezelés jogalapját és időtartamát az alábbi táblázat foglalja össze:
Az adatkezelés célja

Az
adatkezelés
jogalapja

Az adatkezelés időtartama

a
promócióval
kapcsolatos nem
postai úton történő
kapcsolattartás

az adatkezelés olyan
szerződés
Ön
által
kezdeményezett
megkötéséhez
szükséges,
amelyben Ön,
mint érintett az egyik fél

A promócióval kapcsolatos elszámolásig.

a promóció szerinti
jóváírás
feltételei
megvalósulásának
ellenőrzése

az adatkezelés olyan
szerződés Ön által
kezdeményezett
megkötéséhez
szükséges,
amelyben Ön, mint
érintett az egyik fél

a

Milyen jogok illetik meg
Önt?

promócióban
való részvételből
eredő
jogok és
kötelezettségek
érvényesíthetőségének elévüléséig tart

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyek személyes adatai
kezelésének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete alapján Ön
(i)
kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
tájékoztatást kérve a CIB Bank Zrt.-nél kezelt adatokról. A tájékoztatás, illetve a kezelt
adatok másolatának megadása ingyenes. Az Ön által kért további másolatokért az
adminisztratív költségen alapuló, ésszerű mértékű díj számítható fel,
(ii) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésük
korlátozását,
(iii) kérheti, hogy a CIB Bank Zrt. ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok
helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról,
(iv)ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása vagy a szerződés teljesítése, akkor
élhet az az adathordozhatósághoz való jogával: az Önre vonatkozó, Ön által a CIB Bank
Zrt.-re rendelkezésére bocsátott és automatizált módon kezelt személyes adatok
kapcsán kérheti, hogy ezen adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, illetőleg, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa. Azt is kérheti, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - a személyes adatait
a CIB Bank Zrt. közvetlenül továbbítsa a másik adatkezelőnek,
(v) kifejezett nyilatkozatával bármikor jogosult korlátozni vagy megtiltani a bankcsoporton
belüli, az alábbiakban ismertetett adattovábbítást.
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Kik
az
személyes
adatainak
címzettjei?

Ön
a

Miként továbbíthatók
az Ön személyes
adatai
a
bankcsoporton
belül?

A személyes adatok címzettjei az adatkezelő megbízottjai, valamint adatfeldolgozói. A
megbízottak és az adatfeldolgozók, valamint az általuk ellátott feladatok aktuális listája,
és az adatkezelés további részletes körülményei a www.cib.hu honlapról, valamint a CIB
Bank Zrt. bankfiókjaiban elhelyezett tájékoztatóból ismerhetők meg.
A CIB Bank Zrt. és az ellenőrző befolyása alatt működő pénzügyi intézmény,
pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, befektetési vállalkozás,
biztosító, ABAK és ÁÉKBV-alapkezelő az általuk az ügyfélről kezelt személyes adatokat,
bank-, értékpapír-, fizetési-, illetve biztosítási titoknak minősülő adatokat, valamint az
üzleti titoknak minősülő adatokat tevékenységi körük ellátásával összefüggésben a
szolgáltatásaik nyújtásához szükséges mértékben kölcsönösen megismerhetik, és a
közös adatkezelésben részt vevő adatkezelők általános szerződési feltételeinek
megfelelően, az egyedi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása céljából
egymásnak továbbíthatják és az így átvett adatokat az ügyfélkapcsolat létrehozásának
és fennállásának időtartamában kezelhetik, és ennek során jogosultak az egymás
ügyfeleivel való kapcsolatfelvételre.
A CIB Bank Zrt.-nek és az ellenőrző befolyása alatt működő egyéb vállalkozásoknak a
fentiek szerinti adatok megismerésére és kezelésére lehetősége van olyan vállalkozások
esetében,
(i) amelyek
a) készpénzkímélő digitális pénzforgalmi szolgáltatások ügyfelek általi hozzáférésének
elősegítésével,
b) fogyasztónak nem minősülő ügyfelek gazdálkodásának digitális megoldásokkal való
támogatásával,
c) az ügyfelek pénzügyi tudatosságának és digitális pénzügyi megoldásokról való
tájékozottságának növelésével
kapcsolatos tevékenységet végeznek, és
(ii) az adatkezelés e tevékenységekhez kapcsolódó ügyfélkapcsolat kiépítéséhez kötődik.
A CIB Bank Zrt. ellenőrző befolyásolása alatt álló vállalkozások aktuális listája a
www.cib.hu honlapról, valamint a CIB Bank Zrt. bankfiókjaiban elhelyezett tájékoztatóból
ismerhetők meg.
Az ügyfél kifejezett nyilatkozatával bármikor jogosult korlátozni vagy megtiltani a fentiek
szerinti
adattovábbítást. Nyilatkozatát megteheti a CIB Bank Zrt. bankfiókjaiban, illetve telefonon
a (+36 1) 4 242 242 számon.

Milyen jogorvoslati
lehetőségek állnak
az
Ön
rendelkezésére?

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9, honlap:
www.naih.hu, telefon: +36 (1) 3911400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását
kezdeményezheti, illetőleg a bírósághoz fordulhat. Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna, keresse
meg adatvédelmi tisztviselőnket.

Ki az adatvédelmi
tisztviselő és miként
érhető el?

A CIB Bank Zrt. adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: CIB Bank Zrt./Adatvédelem,
1027 Budapest, Medve u. 4-14., telefon: +36 (1) 423-1112, központi e-mail cím:
adatvedelem@cib.hu
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