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HIRDETMÉNY  
 

 
 

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) elkötelezett a környezetvédelem és 

a fenntartható fejlődés iránt, ezért elektronikus csatornával rendelkező Ügyfeleink keretszerződését úgy 

módosítjuk, hogy 2022. január 1-től nem küldünk papíralapú bankszámlakivonatot. Ezen időpont után a 

bankszámlakivonatok Ügyfeleinkkel kötött elektronikus banki szolgáltatásainkon keresztül, elektronikus 

formában tekinthetőek meg. Erről előzetesen, a 2021. szeptember 30-i bankszámlakivonaton már értesítettük 

Ügyfeleinket. 

 
Miért előnyös az elektronikus bankszámlakivonat? 

- Kényelmes, mert az elektronikus csatornára belépve bárhonnan, bármikor elérhető a számlakivonat. 

- Praktikus, mert a kivonatok hat hónapig – CIB Business Online-on 547 napig is – visszakereshetők, és saját 

számítógépre is lementhetők. Így, ha szükséges papíralapú számlakivonat, könnyedén kinyomtathatók. 

- Biztonságos, mert a számlakivonathoz csak a megfelelő jogosultságokkal rendelkező személyek férhetnek 

hozzá az elektronikus csatornák jelszóval védett felületén. 

- Gyors, mert nincs szükség postai kiküldésre. 

- Környezetbarát, mert a számlakivonatok nyomtatásával és kézbesítésével nem növeljük ökológiai 

lábnyomunkat. 

 

Természetesen 2022. január 1. után is kérhető papíralapú kivonatküldés, ezt 2021. november 1-től 2021. 

december 31-ig lehet kezdeményezni az alábbiak szerint, ebben az esetben a keretszerződés nem kerül 

módosításra: 

 Ha Ügyfelünk CIB Internet Bank elektronikus szolgáltatással rendelkezik: 

A CIB Internet Bank baloldali 'Szolgáltatások' menüpontján belül a 'Kivonatok' alpontot kell kiválasztani, és itt 

a 'Kivonatküldés visszaállítása' gombra kattintani. 

 Ha Ügyfelünk CIB Business Online elektronikus szolgáltatással rendelkezik: 

A CIB Business Online baloldali ’Új megbízás rögzítése’ menüpontján belül az ’Űrlapok’ alpontot, azon belül 

a ’Levél küldése' funkciót kell kiválasztani, majd a szabadszöveges mező kitöltésével jelezhető, mely 

bankszámlák kapcsán igényel továbbra is papíralapú bankszámlakivonatot. A kérelmet számlavezető 

kollégáink dolgozzák fel. 

 Ha Ügyfelünk Business Terminállal rendelkezik: 

Ez esetben kérjük, hogy forduljon számlavezetőjéhez, aki igényét, kérését rögzített telefonos egyeztetés 

alapján kezeli, és elvégzi a visszaállításhoz szükséges teendőket. 

 Ha Ügyfelünk rögzített telefonon szeretné a papíralapú kivonatküldés visszaállítására vonatkozó 

igényét jelezni, azt számlavezetőjénél is kezdeményezheti. 
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 Ha Ügyfelünk postai úton szeretné elküldeni a papíralapú kivonatküldés visszaállításáról 

szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatát, azt az alábbi címre postázhatja: CIB Bank Zrt. Számlavezetés, 1027 

Budapest, Medve utca 4-14. 

 
 
 
 
A visszaállítást követően az Ügyfelünk által igénybe vett elektronikus csatornán továbbra is megtekinthetőek, 

elérhetőek a számlakivonatok elektronikusan, de a következő havi kivonatot postai úton is megküldjük. 

 
Kérdés esetén kérjük, forduljon számlavezetőjéhez, technikai kérdésekben pedig keresse a Vállalati 

Digitális Szolgáltatások Ügyfélszolgálatát az ebank@cib.hu e-mail címen vagy a (+36 1) 399 8899 

telefonszámon! 

 

Az egyoldalú szerződésmódosításra  
- az Általános Vállalati Üzletszabályzat (VÜSZ) hatálya alá tartozó Ügyfelek vonatkozásában a 

VÜSZ 20.2.24 pontja alapján kerül sor: 

 „a Bank üzletpolitikai célkitűzéseinek megváltozása;” 

-      az Általános Lakossági Üzletszabályzat (LÜSZ) hatálya alá tartozó Ügyfelek vonatkozásában a 
LÜSZ 20.1.4 pontja alapján kerül sor: 

 „a Bank üzletpolitikai célkitűzéseinek megváltozása;” 

 
Amennyiben Ügyfeleink a módosítás(oka)t nem fogadják el, úgy a hatálybalépés(ük) előtti napig lehetőségük 
van a keretszerződést személyesen bankfiókunkban, vagy írásban, azonnali hatállyal, díjmentesen 
felmondani, ellenkező esetben bankunk a módosítást elfogadottnak tekinti. 

 
 

 
Kifüggesztés (közzététel) napja: Budapest, 2021. október 29.  

 
CIB Bank Zrt. 

 
 


