1. CIB Business Online
Bankunk vállalati partnerei részére hozta létre új online rendszerét, a CIB Business
Online-t (CIBBO), hogy ügyfeleink banki ügyeiket minél rugalmasabban és
kényelmesebben intézhessék.

Az új szolgáltatás lehetővé teszi a megbízások

benyújtását 0-24 órában, és hozzáférést biztosít számos egyéb lekérdezéshez és
információhoz.
A CIB Business Online használatához két különböző típusú jelszógeneráló eszköz
közül választhat:
ViCA (Virtuális Chipkártya Alkalmazás): Android/iOS okoseszközön futó
innovatív személyi hitelesítő mobilalkalmazás,
CIB fizikai token: PIN kóddal védett jelszógeneráló eszköz, amely egy egyszer
felhasználható, korlátozott ideig érvényes, numerikus jelszót generál.

2. Elérhető funkciók
MEGBÍZÁSOK

Forint átutalás
Forint átvezetés
Értéknapos forint átutalás
Állandó Forint átutalás
Deviza átutalás
Deviza átvezetés
Bankon belüli devizaátutalás
SEPA átutalás
TARGET átutalás
Értéknapos deviza átutalás
VIBER átutalás
Csoportos átutalás
Postai kifizetési utalvány
Betétlekötés
Betétmódosítás és -feltörés
Kártyaaktiválás
Bankkártya limit módosítás

LEKÉRDEZÉSEK

Számla áttekintő
Bankszámlák
Betétek
Betéttörténet lekérdezése
Hitel – és garancia áttekintő
Zárolások
Állandó megbízások lekérdezése
Számlatörténet
Kártyainformációk
Bankkártya tranzakciók
Számlakivonat
Értesítők
•

Postai csekk és -kifizetési utalvány állomány

•

Csoportos megbízás napi és összesítő beszámoló

•

Csoportos megbízás státusz

Beszedések
•

Csoportos beszedési felhatalmazások

•

Várakozó beszedések listája

POS / eCommerce lekérdezések
•

Kereskedői kivonat

ÖNADMINISZTRÁCIÓ

Meglévő felhasználói jogosultság egyszerű kezelése
Új felhasználó létrehozása, törlése
Hitelesítési eszközök kezelése és használat során keletkezett hibapontok törlése

3. Biztonság
Az adatkapcsolat titkosságáért az Ön számítógépe és a CIB Bank szervere között
a böngészők által nyújtott standard SSL technológia felel.
Háromszori sikertelen bejelentkezés, illetve az aláírást igénylő műveletek
sikertelen jóváhagyása esetén a rendszer biztonsági okokból korlátozza
hozzáférést a CIB Business Online rendszerhez.
Illetéktelen hozzáférés elkerülése végett, amennyiben percekig nem használja a
rendszert, automatikusan kiléptetésre kerül a bejelentkező képernyőt megjelenítve,
ahol a belépéshez újra meg kell adnia felhasználói azonosítóját és jelszógeneráló
eszköz által generált jelszavát.

4. Az igénybevétel technikai feltételei
A CIBBO használható a legismertebb operációs rendszereken, például:
MS Windows WinXP/SP3, WinVista, Win2003, Win7, Win8, Win10 operációs
rendszer;
Linux operációs rendszer;
Mac OS X 10.6.8 vagy ennél magasabb verzió;
Android operációs rendszerrel rendelkező telefonok és táblagépek (4.0 vagy
ennél magasabb verzió)
iPhone, iPad (iOS 8.0.1 vagy ennél magasabb verzió)
Windows Mobile telefonok (8.0 vagy ennél magasabb verzió)
A legelterjedtebb böngészőkön keresztül elérhető, például:
Google Chrome 49 vagy ennél magasabb verzió;
MS Internet Explorer 9.0 vagy ennél magasabb verzió;
Firefox 31.3.0 vagy ennél magasabb verzió;
Opera 9 vagy ennél magasabb verzió;
Safari 5.1.9 vagy magasabb.

Általános feltételek:
Internet kapcsolat;
Hardver: a használt operációs rendszer, illetve böngésző futtatásához
megfelelő eszköz (személyi számítógép, tablet, okostelefon);
A PDF formátumú elektronikus számlakivonat megtekintéséhez, illetve
hitelességének ellenőrzéséhez az Adobe Acrobat Reader 7.0 vagy annál újabb
verziója szükséges.
A további részletekért és hasznos információkért tekintse meg a CIBBO Felhasználói
kézikönyvét és az elérhető tájékoztató anyagokat.
A

szolgáltatással

kapcsolatos

kérdéseivel

forduljon

bizalommal

az

üzletkötőjéhez, számlavezetőjéhez vagy érdeklődjön a Vállalati Digitális
Szolgáltatások Ügyfélszolgálat munkatársainál munkanapokon a (+36 1) 399
8899 telefonszámon, vagy levélben az ebank@cib.hu e-mail címen.

