HIRDETMÉNY
FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ BANKKÁRTYÁKRA
VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT
VÁLTOZÁSÁRÓL
- mely tartalmazza a 2017.01.31-én kifüggesztett Hirdetmény tartalmátA CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) (a továbbiakban: Bank) ezúton értesíti kedves ügyfeleit, hogy a fogyasztók
részére szóló Bankkártyákra vonatkozó Különös Üzletszabályzat 2016.12.13. napján meghirdetett módosításai a 2017.01.31. napján kelt
Hirdetményben közöltek ellenére 2017. március 6. helyett 2017. június 19. napján lép hatályba.
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti Tisztelt Üzletfeleit, hogy a fogyasztók részére szóló
Bankkártyákra vonatkozó Különös Üzletszabályzata az alábbiak szerint módosul 2017. június 19. napjától:
Jelenleg hatályos rendelkezések
1. Bankkártya általános használata

2017. június 19. napjától hatályos rendelkezések
1. Bankkártya általános használata

1.1.2. A Bank által kibocsátott Bankkártyák kizárólagos tulajdonosa a Bank. A
Kártyabirtokos a Bankkártya birtokosa. A Betéti Bankkártya esetében
a Bankszámla-tulajdonos(ok), Hitelkártya esetében a Főkártyabirtokos
a Kondíciós Listában meghatározott Bankkártya típusokból
(fajtánként) típusonként (fajtánként) csak egyet igényelhet. A
Bankkártya másra nem ruházható át. Tilos a Bankkártyát ügyleti
biztosítékul zálogba adni, óvadékként harmadik személynél elhelyezni,
használatra másnak átengedni, jogellenes célra használni (így
különösen a mindenkor hatályos jogszabályok által tiltott termék
megvásárlására, tiltott szolgáltatás igénybevételére.)

1.1.2. A Bank által kibocsátott Bankkártyák kizárólagos tulajdonosa a Bank.
A Kártyabirtokos a Bankkártya birtokosa.

1.1.3. A Bankkártya használatakor az Elfogadóhely a Bankkártya Tranzakciók
összegétől függetlenül jogosult a Kártyabirtokostól a személyi adatait,
a fényképét, az aláírását tartalmazó személyi okmányt kérni, és azt a
Bankkártyával összevetni.

A Hitelkártya esetében a Főkártyabirtokos a Kondíciós Listában
meghatározott Bankkártya típusokból (fajtánként) típusonként
(fajtánként) csak egyet igényelhet.

1.1.3. Főkártya és társkártya típusa (fajtája)
A Betéti Bankkártya esetében a Kártyabirtokosok a Kondíciós
Listában meghatározott Bankkártya típusokból (fajtánként)
típusonként
többel is rendelkezhetnek. Egy típusú Betéti
Bankkártyából egy számlához kapcsolódóan a Kártyabirtokosok
csak egy darabbal rendelkezhetnek. A Betéti bankkártyák esetében
a Társkártya típusa eltérhet a Főkártya típusától.

1.1.4 A Bankkártya másra nem ruházható át. Tilos a Bankkártyát ügyleti
biztosítékul zálogba adni, óvadékként harmadik személynél
elhelyezni, használatra másnak átengedni, jogellenes célra
használni (így különösen a mindenkor hatályos jogszabályok által
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tiltott termék megvásárlására, tiltott szolgáltatás igénybevételére.)
1.1.5. A Bankkártya használatakor az Elfogadóhely a Bankkártya
Tranzakciók összegétől függetlenül jogosult a Kártyabirtokostól a
személyi adatait, a fényképét, az aláírását tartalmazó személyi
okmányt kérni, és azt a Bankkártyával összevetni.
1.1.4. Az Elfogadóhely megtagadhatja a Bankkártya elfogadását, ha
Nem volt ilyen rendelkezése

1.1.5. Az Elfogadóhely visszaélés gyanúja esetén és/vagy az elszámoló
bankjának utasítására –indoklás nélkül – elutasíthatja a Bankkártya
elfogadását, és bevonhatja a Bankkártyát.
1.1.6. A Bankkártya Bankkártya Tranzakciók végzésére használható forintban
és/vagy devizában, a nemzetközi kártyatársaságok szabályzataiban
foglaltak szerint. A Bankkártya az Elfogadóhelyeken Vásárlásra
és/vagy Készpénzfelvételre szolgál. A Bank a Bankkártyával történő
pénztári Készpénzfelvételt saját Bankfiókjaiban nem biztosítja.
1.1.7. A Bankkártyával adott fizetési rendelkezés visszavonhatatlan, kivéve, ha
a fizetési rendelkezéssel egyidejűleg annak összege nem került
meghatározásra.

1.1.6. Az Elfogadóhely megtagadhatja a Bankkártya elfogadását, ha
-

az Elfogadóhely POS terminál beállításai nem teszik lehetővé a
bankkártya tranzakció végrehajtását.

1.1.7-re változott a számozás

1.1.8-re változott a számozás

1.1.9-re változott a számozás
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1.3. Átadás és átvétel
1.3. Átadás és átvétel
1.3.1. A Bank a Bankkártyát és annak használatához szükséges személyes
biztonsági elemeket (Bankkártya PIN Kód) a Főkártyabirtokos Üzletfél
rendelkezésének megfelelően adja át. Az átadás történhet – amennyiben a
mindenkor hatályos Kondíciós Lista lehetővé teszi az ott meghatározott díj
fizetése ellenében – személyesen Bankfiókban vagy postai úton. A Bankkártya
és a Bankkártya PIN Kód átadásának módja nem különbözhet egymástól. A
Bankkártya Bankfiókban történő személyes átvételekor személyazonosító
okmány bemutatása szükséges.
1.3.2. A Bankkártya kézhezvételekor a Kártyabirtokos a Bankkártyán található
adatokat köteles ellenőrizni, és az esetleges hibákról a Bankot haladéktalanul
értesíteni.

1.3.3. A Bank postai úton a Bankkártyát és a Bankkártya PIN Kódot eltérő
időpontban, nem érvényesített (inaktív) állapotban juttatja el a
Főkártyabirtokos által megadott Értesítési címre, ennek hiányában a
Főkártyabirtokos Állandó lakcímére, vagy a Főkártyabirtokos választása
szerint az általa megjelölt CIB-bankfiókba. A Főkártyabirtokos köteles
gondoskodni arról és egyben felelős azért, hogy a Társkártyát a
Kártyabirtokosnak továbbadja. A Bankkártya, illetve Bankkártya PIN Kód
külföldi címre való postázását a Bank nem vállalja. Amennyiben az Üzletfél
Értesítési Címe, amelyet a Bankkártya postázásának helyeként megjelölt,
külföldi cím, úgy a számlavezető Bankfiókban kerül átadásra a Bankkártya és
a Bankkártya PIN Kód.

1.3.1 A Bank a Bankkártyát és annak használatához szükséges személyes
biztonsági elemeket (Bankkártya PIN Kód) a Főkártyabirtokos
Üzletfél rendelkezésének megfelelően adja át. Az átadás történhet
– amennyiben a mindenkor hatályos Kondíciós Lista lehetővé teszi
az ott meghatározott díj fizetése ellenében – személyesen
Bankfiókban vagy postai úton. A Bankkártya és a Bankkártya PIN
Kód átadásának módja nem különbözhet egymástól. A Bankkártya
Bankfiókban történő személyes átvételekor személyazonosító
okmány bemutatása szükséges.
1.3.2 A Bankkártya kézhezvételekor a Kártyabirtokos a Bankkártyán
található adatokat köteles ellenőrizni, és az esetleges hibákról a
Bankot haladéktalanul értesíteni.
1.3.3. Betéti Bankkártya esetében a Bank postai úton az igénylést követő
10 banki napon belül először a nem aktivált Bankkártyát, majd ezt
követően az igénylést követő 14 banki napon belül a Bankkártya
PIN kódját juttatja el a Főkártyabirtokos által megadott Értesítési
címre, ennek hiányában a Főkártyabirtokos Állandó lakcímére,
vagy a Főkártyabirtokos választása szerint az általa megjelölt CIBbankfiókba.
Hitelkártya esetében a Bank postai úton először a HItelkártya PIN
kódot, majd ezt követően eltérő időpontban a nem aktivált
Hitelkártyát juttatja el a Főkártyabirtokos által megadott Értesítési
címre, ennek hiányában a Főkártyabirtokos Állandó lakcímére,
vagy a Főkártyabirtokos választása szerint az általa megjelölt CIBbankfiókba.
1.3.4. A Bankkártya, illetve Bankkártya PIN Kód külföldi címre való
postázását a Bank nem vállalja. Amennyiben az Üzletfél Értesítési
Címe, amelyet a Bankkártya postázásának helyeként megjelölt,
külföldi cím, úgy a számlavezető Bankfiókban kerül átadásra a
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Bankkártya és a Bankkártya PIN Kód.
1.3.5. A Főkártyabirtokos köteles gondoskodni arról és egyben felelős azért,
hogy a Társkártyát a Kártyabirtokosnak továbbadja.
1.3.4. A Hitelkártya esetében a Főkártyabirtokos, Betéti Bankkártya esetében
a Bankszámla-tulajdonos(ok) és a Rendelkező Személy a Főkártyát és
valamennyi Társkártyát és a Bankkártya PIN Kódot is jogosult átvenni
személyesen vagy meghatalmazott útján a Bankfiókban, az előbb meg nem
határozott Társkártyabirtokos kizárólag a saját nevére szóló Bankkártyát és
Bankkártya PIN Kódot jogosult személyesen vagy meghatalmazott által
átvenni a Bankfiókban.

1.3.5. Amennyiben a Főkártyabirtokos a CIB24-en vagy személyesen a
Bankfiókban arról értesíti a Bankot, hogy a postai úton kiküldött Bankkártyát
vagy Bankkártya PIN Kódot nem kapta meg, és a Bank azt állapítja meg, hogy
a Bankkártya postára adásának időpontjától 14 nap eltelt, akkor a Bank a
Bankkártyát biztonsági okból letiltja.
A Bank a letiltást követően haladéktalanul – a Főkártyabirtokos erre vonatkozó
írásbeli kérelme nélkül – intézkedik a letiltott Bankkártyával azonos tudással
bíró Bankkártya gyártásáról és annak, valamint a Bankkártya PIN kódnak a
Kártyabirtokos részére történő – Bankkártya Igénylőlapon szereplő – módon
történő eljuttatásáról. Abban az esetben, ha a Főkártyabirtokos a Bankkártya
postai úton történő megküldésének elveszéséről szóló bejelentéssel
egyidejűleg úgy rendelkezik, hogy nem kéri a Bankkártya pótlását, úgy a
Bankkártyára vonatkozó szerződés megszűnik a Főkártyabirtokos
értesítésének Bank általi átvételének időpontjában.

1.3.6. A Hitelkártya esetében a Főkártyabirtokos, Betéti Bankkártya
esetében a Bankszámla-tulajdonos(ok) és a Rendelkező Személy
a Főkártyát és valamennyi Társkártyát és a Bankkártya PIN Kódot
is jogosult átvenni személyesen vagy meghatalmazott útján a
Bankfiókban, az előbb meg nem határozott Társkártyabirtokos
kizárólag a saját nevére szóló Bankkártyát és Bankkártya PIN
Kódot jogosult személyesen vagy meghatalmazott által átvenni a
Bankfiókban.
1.3.7. Amennyiben a Főkártyabirtokos a CIB24-en vagy személyesen a
Bankfiókban arról értesíti a Bankot, hogy a postai úton kiküldött
Bankkártyát vagy Bankkártya PIN Kódot nem kapta meg, és a Bank
azt állapítja meg, hogy Betéti Bankkártya esetében a Betéti
Bankkártyához tartozó PIN kód, Hitelkártya esetében a Hitelkártya
postára adásának időpontjától 14 nap eltelt, akkor a Bank a
Bankkártyát biztonsági okból letiltja.
A Bank a letiltást követően haladéktalanul – a Főkártyabirtokos erre
vonatkozó írásbeli kérelme nélkül – intézkedik a letiltott Bankkártya
gyártásáról és annak, valamint a Bankkártya PIN kódnak a
Kártyabirtokos részére történő –– eljuttatásáról.
A Bank az alábbi tudással bíró Bankkártyával pótolja a Bankkártyát:
-

-

az érintéssel történő fizetésre alkalmas Betéti
Bankkártya esetében ezzel azonos tudású Betéti
Bankkártyával;
az érintéssel történő fizetésre nem alkalmas Betéti
Bankkártya esetében az érintéssel történő fizetésre
alkalmas Betéti Bankkártyával;
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-

Hitelkártya
esetében
Hitelkártyával.

ezzel

azonos

tudású

1.3.8. Abban az esetben, ha a Főkártyabirtokos a Bankkártya postai úton
történő megküldésének elvesztéséről szóló bejelentéssel
egyidejűleg úgy rendelkezik, hogy nem kéri a Bankkártya pótlását,
úgy a Betéti Bankkártya esetében a Főkártyabirtokos és a
Bankszámla-tulajdonos
Társkártyabirtokos,
Hitelkártya/Bevásárlókártya esetében a Főkártyabirtokos a postán
elveszett Bankkártya eredeti érvényességi idején belül írásbeli
nyilatkozata útján kérheti a postán elveszett Bankkártya pótlását.
Betéti Bankkártya esetében, ha a pótlás a Betéti bankkártya
lejáratának időpontjáig nem történik meg, akkor a Bankkártyára
vonatkozó szerződés megszűnik a Betéti Bankkártya lejáratának
napján.

1.3.6. Az át nem vett Bankkártyákat a Bank az igénylést követő 6 (hat) hónap
letelte után megsemmisíti. Betéti Bankkártya esetében a Főkártyabirtokos és a
Bankszámla-tulajdonos
Társkártyabirtokos,
Hitelkártya/Bevásárlókártya
esetében a Főkártyabirtokos a megsemmisített Bankkártya eredeti
érvényességi idején belül írásbeli nyilatkozata útján kérheti a megsemmisített
Bankkártya pótlását. Amennyiben a megsemmisített Bankkártya eredeti
érvényességi idején belül az előbbiekben meghatározott Üzletfél nem igényel
pótlást, úgy a megsemmisített Bankkártya érvényességének megszűnésekor a
Bankkártyára vonatkozó Szerződés megszűnik.

1.3.9. Az át nem vett Bankkártyákat a Bank az igénylést követő 6 (hat)
hónap letelte után megsemmisíti. Betéti Bankkártya esetében a
Főkártyabirtokos és a Bankszámla-tulajdonos Társkártyabirtokos,
Hitelkártya/Bevásárlókártya esetében a Főkártyabirtokos a
megsemmisített Bankkártya eredeti érvényességi idején belül
írásbeli nyilatkozata útján kérheti a megsemmisített Bankkártya
pótlását. Amennyiben a megsemmisített Betéti Bankkártya eredeti
érvényességi idején belül az előbbiekben meghatározott Üzletfél
nem igényel pótlást, úgy a megsemmisített Betéti Bankkártya
érvényességének megszűnésekor a Bankkártyára vonatkozó
Szerződés megszűnik.

1.4.1. A Hitelkártya esetében a Főkártyabirtokos, Betéti Bankkártya esetében
a Bankszámla-tulajdonos és a Rendelkező Személy a Főkártyát és
valamennyi Társkártyát érvényesíthetik (aktiválhatják) TAK-kal CIB24-en, CIB
Internet alapú Elektronikus Szolgáltatásokon keresztül a vonatkozó

1.4.1. A Hitelkártya esetében a Főkártyabirtokos, Betéti Bankkártya
esetében a Bankszámla-tulajdonos köteles a Bankkártyát aktiválni.
Hitelkártya esetében a Főkártyabirtokos, Betéti bankkártya esetében
Bankszámlatulajdonos
és a Rendelkező Személy a Főkártyát és
5

Felhasználói Kézikönyvben szabályozottak szerint, valamint kérhetik
személyesen vagy meghatalmazott útján a Bankfiókban. A nem Bankszámlatulajdonos Társkártyabirtokos kizárólag a saját nevére szóló Bankkártyát
érvényesítheti (aktiválhatja) személyesen vagy meghatalmazott útján a
Bankfiókban.

valamennyi Társkártyát érvényesíthetik (aktiválhatják) TAK-kal CIB24-en,
CIB Internet alapú Elektronikus Szolgáltatásokon vagy CIB Bank
mobilalkamazáson keresztül a vonatkozó Felhasználói Kézikönyvben
szabályozottak szerintvalamint az aktiválást kérhetik személyesen vagy
meghatalmazott útján a Bankfiókban. A nem Bankszámla-tulajdonos
Társkártyabirtokos kizárólag a saját nevére szóló Bankkártyát
érvényesítheti (aktiválhatja) személyesen vagy meghatalmazott útján a
Bankfiókban.

1.5.3. Bankkártya PIN Kód megváltoztatása

1.5.3. Bankkártya PIN Kód megváltoztatása

A Bankkártya PIN Kódja megváltoztatható a Kártyabirtokos által tetszőlegesen
kiválasztott 4 jegyű számra a Bank által üzemeltetett ATM-eken keresztül. Az
így megváltoztatott Bankkártya PIN Kódról dokumentum nem készül, és annak
elfelejtése esetén nem reprodukálható. Ebben az esetben az új Bankkártya
PIN Kód igénylésének szabályai alkalmazandók.
1.5.4. PIN kód pótlása
A Hitelkártya esetében a Főkártyabirtokos, Betéti Bankkártya
esetében a Bankszámla-tulajdonos(ok) bejelentheti(k) a Bankkártya
(ideértve a Főkártyát és a Társkártyát) PIN Kód pótlásának igényét
CIB24-en keresztül, amennyiben rendelkezik TAK-kal, illetve a
Kártyabirtokos benyújthatja kérelmét a Bankfiókban. A PIN kód
pótlásra vonatkozó igénylés benyújtását követően a Bankkártyához
kapcsolódó korábbi PIN kód már nem használható. A Bankkártya PIN
Kód pótlásáért a Bank a Kondíciós Listában szereplő díjat számítja
fel. A Bank részéről a Bankszámla vagy Hitelkártyaszámla/Bevásárlókártya-számla terhére kezdeményezett, előbbiekben
meghatározott fizetési művelet a Bankszámla-tulajdonos és a
Hitelkártya/Bevásárlókártya
Főkártyabirtokos
előzetes
jóváhagyásának minősül. A Bankkártya PIN Kód módosítása és
pótlása csak aktivált Bankkártya esetén kérhető.

A Bankkártya PIN Kódja megváltoztatható a Kártyabirtokos által
tetszőlegesen kiválasztott 4 jegyű számra a Bank által üzemeltetett
ATM-eken keresztül. Az így megváltoztatott Bankkártya PIN Kódról
dokumentum nem készül. Ebben az esetben az új Bankkártya PIN
Kód igénylésének szabályai alkalmazandók.
1.5.4. PIN kód pótlása
1.5.4.1. Ha a PIN Kód postán elveszett vagy a Kártyabirtokos a PIN
kódot elfelejtette a Hitelkártya esetében a Főkártyabirtokos, Betéti
Bankkártya esetében a Bankszámla-tulajdonos(ok) bejelentheti(k),
a Bankkártya (ideértve a Főkártyát és a Társkártyát) PIN Kód
pótlásának igényét CIB24-en keresztül, amennyiben rendelkezik
TAK-kal, illetve a Kártyabirtokos benyújthatja kérelmét a
Bankfiókban.
1.5.4.2. A PIN kód pótlásra vonatkozó igényléskor a Bank a
Főkártyabirtokos részére
Betéti Bankkártya esetében
a
Bankkártya aktuális PIN kódját, Hitelkártya esetében pedig új PIN
kódot küld. A PIN kód pótlásra vonatkozó igény benyújtást
követően a Bankkártyához kapcsolódó korábbi PIN kód már nem
használható. A Bankkártya PIN Kód pótlásáért a Bank a Kondíciós
Listában szereplő díjat számítja fel. A Bank részéről a Bankszámla
vagy
Hitelkártya-számla/Bevásárlókártya-számla
terhére
kezdeményezett, előbbiekben meghatározott fizetési művelet a
Bankszámla-tulajdonos
és
a
Hitelkártya/Bevásárlókártya
Főkártyabirtokos előzetes jóváhagyásának minősül. A Bankkártya
6

PIN Kód módosítása és pótlása csak aktivált Bankkártya esetén
kérhető.

1.6. Jóváhagyás

1.6. Jóváhagyás

1.6.1. Bankkártya használatával történő Tranzakció Üzletfél általi előzetes
jóváhagyásnak minősül:

1.6.1. Bankkártya használatával történő Tranzakció esetén a Kártyabirtokos
általi előzetes jóváhagyásnak minősül:

1.6.1.1. Vásárlás esetén, ha:
1.6.1.1.1. a Bankkártya Bankkártya PIN Kóddal van ellátva, a
Kártyabirtokos által a Bankkártya PIN Kód megadása és a POS
bizonylat aláírása az Elfogadóhelyen; vagy
1.6.1.1.2. ha a Bankkártya PIN kóddal van ellátva a
POS
bizonylat
aláírása
az
Elfogadóhelyen; vagy
1.6.1.1.3.

ha a Bankkártya Bankkártya PIN Kóddal
van ellátva, a Kártyabirtokos által a
Bankkártya PIN Kód megadása az
Elfogadóhelyen; vagy

1.6.1.1.4.

ha a Bankkártya PIN Kóddal nincs ellátva,
a Kártyabirtokos által a POS bizonylat
aláírása az Elfogadóhelyen; vagy

1.6.1.1.5.

a Bankkártya rendelkezésre bocsátása a
későbbi Vásárlás fedezetéül szolgáló
összeg előzetes zárolása céljából (előautorizáció); vagy

1.6.1.1.6.

ha
interneten
keresztül
kíván
a
Kártyabirtokos Bankkártyával vásárolni, a
Kártyaszám, Bankkártya lejárata és a
Bankkártya hátoldalán (CIB Internetkártya

1.6.1.1. Vásárlás esetén:
1.6.1.1.1. POS terminálon történő vásárlás esetén
a Kártyabirtokos által a Bankkártya PIN Kód
megadása a POS terminálon vagy a hozzá tartozó
PIN PAD-en vagy
1.6.1.2.2. POS terminálon történő vásárlás
esetén a Kártyabirtokos által a POS
bizonylat aláírása az Elfogadóhelyen
vagy
1.6.1.2.3.

a Bankkártya rendelkezésre bocsátása
vagy Bankkártya adatainak megadása
a későbbi Vásárlás fedezetéül szolgáló
összeg előzetes zárolása céljából (előautorizáció) vagy

1.6.1.2.4.

interneten keresztül történő vásárlás
esetén a
Kártyaszám, Bankkártya
lejárata és a Bankkártya hátoldalán
(CIB
Internetkártya
esetén
az
előlapján) található háromjegyű kód
Kártyabirtokos általi megadása és a
Fizetés
vagy
Jóváhagyás
vagy
bármilyen hasonló jelentésű gomb
megnyomása (az Elfogadóhely további
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esetén az előlapján) található háromjegyű
kód Kártyabirtokos általi megadása (az
Elfogadóhely további adatok megadását
kérheti); és

adatok megadását kérheti) vagy
1.6.1.2.5.

az érintéssel történő fizetésre alkalmas
Betéti Bankkártya ( ) esetében
Magyarországon az 5000 Ft vagy az
alatti, külföldön az Elfogadóhely által
alkalmazott limit alatti bankkártya
tranzakció esetében, a Bankkártya
POS terminálhoz történő érintése vagy

1.6.1.2. Készpénzfelvétel
Bankkártyával
esetén
a
Kártyabirtokos által a Bankkártya PIN Kód
megadása az ATM-nél.

1.6.1.2.6.

az érintéssel történő fizetésre alkalmas
Betéti Bankkártya ( ) esetében
Magyarországon az 5000 Ft feletti,
külföldön
az
Elfogadóhely
által
alkalmazott limit feletti Bankkártya
Tranzakció
esetében a Bankkártya
POS terminálhoz történő érintése és
azt követően a 1.6.1.1.1. (PIN Kód
megadása) -1.6.1.1.2. (POS Bizonylat
alásírása) pontokban leírtak szerinti
jóváhagyás vagy

1.6.1.2.7.

olyan önkiszolgáló terminál esetében,
amely
alkalmas
Bankkártya
elfogadásra az Elfogadóhely által
megállapított limit alatt a Bankkártya
használata, az Elfogadóhely által
megállapított limit felett a PIN kód
megadása
vagy
az
1.6.1.1.5.
(Bankkártya POS terminálhoz érintése)
1.6.1.1.6.
Bankkártya
POS
terminálhoz érintése és PIN kód
megadása)
pontokban
leírtakban
foglaltak
szerinti
jóváhagyás
8

valamelyike vagy
1.6.1.2.8.

interneten keresztül történő vásárlás
esetén az első tranzakciókor a
Kártyaszám, Bankkártya lejárata és a
Bankkártya
hátoldalán
(CIB
Internetkártya esetén az előlapján)
található
háromjegyű
kód
Kártyabirtokos általi megadása és
bármilyen módon történő hozzájárulás
az Ismétlődő Bankkártya Tranzakcióra
(Recurring Transaction) és a Fizetés
vagy Jóváhagyás vagy bármilyen
hasonló jelentésű gomb megnyomása
(az Elfogadóhely további adatok
megadását kérheti);

1.6.1.3. Bankkártyával történő készpénzfelvétel esetén
a Kártyabirtokos által a Bankkártya PIN Kód
megadása az ATM-nél.

1.6.2. A Kártyabirtokos köteles meggyőződni a Bankkártya bizonylaton
feltüntetett adatok (különösen a fizetendő összeg) helytállóságáról,
valódiságáról, melyeket a Jóváhagyás pontban meghatározott módon
hagy jóvá. A Jóváhagyás pontban meghatározott előzetes jóváhagyást
minden esetben a Kártyabirtokostól származónak kell tekinteni.

1.6.2. A Kártyabirtokos köteles meggyőződni a Bankkártya bizonylaton, a
POS Terminálon vagy interneten keresztül történő fizetési esetén a
jóváhagyó oldalon feltüntetett adatok (különösen a fizetendő
összeg) helytállóságáról, valódiságáról, melyeket a Jóváhagyás
pontban meghatározott módon hagy jóvá. A Jóváhagyás pontban
meghatározott előzetes jóváhagyást minden esetben a
Kártyabirtokostól származónak kell tekinteni.
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1.7. Limit és fedezet
1.7.1.2. Egyes Elfogadóhelyeken a Bankkártyák használatára
Elfogadóhelyi limit van érvényben, amely összeg feletti Bankkártya
Tranzakció esetén a Bankkártya elfogadójának engedélyeztetnie kell a
Vásárlást és/vagy a Készpénzfelvételt, és a kapott engedélyszámot a
bizonylaton fel kell tüntetnie.
1.7.1.3. A Hitelkártya esetében a Főkártyabirtokos, Betéti Bankkártya
esetében a Bankszámla-tulajdonos(ok) a Főkártyára és valamennyi
Társkártyára, legfeljebb a Kondíciós Listában meghatározott
Kártyahasználati Limit maximális összegig napi, – amennyiben a
Kondíciós Lista lehetőséget biztosít rá, heti – Kártyahasználati
Limiteket állapíthat meg Bankkártyánként. Azokban az esetekben,
ahol a Bankkártya Tranzakció devizában keletkezik, az árfolyam
átváltás hatásait figyelembe véve a Bank egy 10%-os tolerancia
értékkel veszi figyelembe a maximális limitösszeget.

1.7. Limit és fedezet
1.7.1.2. Egyes Elfogadóhelyeken a Bankkártyák használatára
Elfogadóhelyi limit van érvényben, amely összeg feletti Bankkártya
Tranzakció esetén a Bankkártya elfogadójának engedélyeztetnie
kell a Vásárlást.

1.7.1.3. A Hitelkártya esetében a Főkártyabirtokos, Betéti
Bankkártya esetében a Bankszámla-tulajdonos(ok) a Főkártyára és
valamennyi Társkártyára, legfeljebb a Kondíciós Listában
meghatározott Kártyahasználati Limit maximális összegig napi,
Kártyahasználati Limiteket állapíthat meg Bankkártyánként.
Hitelkártyák esetében azokban az esetekben, ahol a Bankkártya
Tranzakció devizában keletkezik, az árfolyam átváltás hatásait
figyelembe véve a Bank egy 10%-os tolerancia értékkel veszi
figyelembe a maximális limitösszeget.
Betéti Bankkártyák esetében, ahol a Bankkártya Tranzakció
devizában keletkezik a Kondíciós Listában a Bankkártya
Tranzakciók összegének blokkolása esetén alkalmazandó átváltási
szabályok alapján a Bankkártya devizanemében meghatározott
összeget veszi figyelembe annak vizsgálatakor, hogy a Bankkártya
Tranzakció a maximális napi limitösszegen belül van-e.

1.7.1.5. A Kártyahasználati Alaplimit vagy Kártyahasználati Limit bármilyen
eseti vagy állandó változtatását

1.7.1.5. A Kártyahasználati Alaplimit vagy Kártyahasználati Limit
bármilyen eseti vagy állandó változtatását

- a TAK megadása után a CIB24-nél Hitelkártya esetében a
Főkártyabirtokos, Betéti Bankkártya esetében a Bankszámlatulajdonos(ok),

- a TAK megadása után a CIB24-nél Hitelkártya esetében a
Főkártyabirtokos, Betéti Bankkártya esetében a Bankszámlatulajdonos(ok),

- CIB Internet alapú Elektronikus Szolgáltatásokon keresztül a
vonatkozó Felhasználói Kézikönyvben szabályozottak szerint
Hitelkártya esetében a Főkártyabirtokos, Betéti Bankkártya esetében

- CIB Internet alapú Elektronikus Szolgáltatásokon keresztül a
vonatkozó Felhasználói Kézikönyvben szabályozottak szerint
Hitelkártya esetében a
Főkártyabirtokos, Betéti Bankkártya
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a Bankszámla-tulajdonos(ok),

esetében a Bankszámla-tulajdonos(ok),

- valamint
Bankfiókban személyesen vagy írásban Hitelkártya
esetében a Főkártyabirtokos, Betéti Bankkártya esetében a
Bankszámla-tulajdonos(ok)

- CIB Bank mobilalkamazáson keresztül a Hitelkártya esetében a
Főkártyabirtokos, Betéti Bankkártya esetében a Bankszámlatulajdonos(ok),

jelentheti be.

- valamint Bankfiókban személyesen vagy írásban Hitelkártya
esetében a Főkártyabirtokos, Betéti Bankkártya esetében a
Bankszámla-tulajdonos(ok)
jelentheti be.

A CIB24-en keresztül vagy CIB Internet alapú Elektronikus
Szolgáltatásokon keresztül megadott új limitek a bejelentést követően
azonnal hatályba lépnek, az egyéb úton megadott limitek a bejelentést
követő 24 órán belül lépnek hatályba. A jelen szakaszban
felsoroltakon túl a Bank nem fogad el semmilyen, meghatározott
időszakra vonatkozó vagy a Kondíciós Listában meghatározott
Kártyahasználati Limit maximális összegét meghaladó limitbeállítási
rendelkezést. A napi Kártyahasználati Limitekre vonatkozó utolsó
rendelkezést a Bank mindaddig érvényesnek tekinti, amíg az
előbbiekben meghatározott, erre jogosult személyek újabb
rendelkezése azt felül nem bírálja. A nem Bankszámla-tulajdonos
Társkártyabirtokos a limitek módosítására nem jogosult.

Az összes fentiekben említett csatornán keresztül megadott új
limitek a bejelentést követően azonnal hatályba lépnek. A jelen
szakaszban felsoroltakon túl a Bank nem fogad el semmilyen,
meghatározott időszakra vonatkozó vagy a Kondíciós Listában
meghatározott Kártyahasználati Limit maximális összegét
meghaladó limitbeállítási rendelkezést. A napi Kártyahasználati
Limitekre vonatkozó utolsó rendelkezést a Bank mindaddig
érvényesnek tekinti, amíg az előbbiekben meghatározott, erre
jogosult személyek újabb rendelkezése azt felül nem bírálja. A nem
Bankszámla-tulajdonos Társkártyabirtokos a limitek módosítására
nem jogosult.

Nem volt ilyen rendelkezés

1.7.3. Bankszámla egyenleg ATM-n keresztül történő lekérdezése
A Bankszámla egyenlege CIB-es ATM-en és bármely más ATM-en
keresztül is lekérdezhető.

1.8.4. Bankszámlához tartozó Betéti Bankkártyák nem kerülnek a fenti módon
automatikus megújításra, ha a Bankszámla egyenlege nem éri el
Devizabelföldi Főkártyabirtokos esetén a 6000 Ft-ot (hatezer forintot), egyéb
esetben a 2000 Ft-ot feltéve, hogy hat hónapja jóváírás vagy terhelés - a Bank

Hatályon kívül helyezve
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általi kamatjóváírást, illetve díj-, jutalékterhelést (költségterhelést) kivéve - nem
történt a Bankszámlán.

1.9. Bankkártya Tranzakciók blokkolása, könyvelése, kamat, díj, jutalék
és költség elszámolása

1.9. Bankkártya Tranzakciók blokkolása, könyvelése, kamat, díj,
jutalék és költség elszámolása

1.9.1. A Bankkártya használatával keletkezett terheléseket és jóváírásokat a
Bank a hozzá beérkező elektronikus üzenetek alapján, kizárólag azok adatai
szerint, automatikusan számolja el.

1.9.1. A Bankkártya használatával keletkezett terheléseket és jóváírásokat
a Bank a hozzá beérkező elektronikus üzenetek alapján, kizárólag azok
adatai szerint, automatikusan számolja el.

Amennyiben a Bank a Bankkártya Tranzakció jóváhagyásának keretében
fedezetvizsgálatot
végez,
és
a
Bankkártyához
tartozó
Bankszámla/Hitelkártya/Bevásárlókártya számlán a jóváhagyott Bankkártya
tranzakció összege a fedezetvizsgálat során rendelkezésre áll, a Bank a
Bankkártya tranzakció összegét blokkolja, mely zárolt összegként jelenik meg
a Bankkártyához tartozó Bankszámla/Hitelkártya/Bevásárlókártya számlán. A
blokkolás
a
Bankkártya
tranzakció
Bankkártyához
tartozó
Bankszámla/Hitelkártya/Bevásárlókártya számlán történő elszámolásakor
(könyvelésekor) a könyvelés pillanatában feloldásra kerül. A blokkolt összeg a
Bankkártyához tartozó Bankszámla/Hitelkártya/Bevásárlókártya számla
elérhető egyenlegét csökkenti.

Amennyiben a Bank a Bankkártya Tranzakció jóváhagyásának keretében
fedezetvizsgálatot
végez,
és
a
Bankkártyához
tartozó
Bankszámla/Hitelkártya/Bevásárlókártya számlán a jóváhagyott Bankkártya
tranzakció összege a fedezetvizsgálat során rendelkezésre áll, a Bank a
Bankkártya tranzakció összegét blokkolja, mely zárolt összegként jelenik
meg a Bankkártyához tartozó Bankszámla/Hitelkártya/Bevásárlókártya
számlán. A blokkolás a Bankkártya tranzakció Bankkártyához tartozó
Bankszámla/Hitelkártya/Bevásárlókártya számlán történő elszámolásakor
(könyvelésekor) a könyvelés pillanatában feloldásra kerül. A blokkolt
összeg a Bankkártyához tartozó Bankszámla/Hitelkártya/Bevásárlókártya
számla elérhető egyenlegét csökkenti.
Amennyiben az Elfogadóhely POS terminál beállításai alapján a Bank
fedezetvizsgálatot nem végez, a Bank a Bankkártya tranzakció összegét a
jóváhagyást követően nem blokkolja, azaz ez az összeg zárolt összegként
nem jelenik meg a Bankkártyához tartozó Bankszámla számlán. Ezt a
tranzakciót
a
Bank
a
Bankkártya
Tranzakció
összegének
kedvezményezettjétől az elszámolására (könyvelésére) vonatkozó
kérelmekor könyveli le.

1.10. Üzletfél által kezdeményezett Tiltás

1.10. Üzletfél által kezdeményezett Tiltás
1.10.6.

1.10.6. A letiltás költsége és díja minden esetben, ideértve az illetéktelen
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bejelentést is, a Betéti Bankkártya esetében a Bankszámla-tulajdonos(ok)at,
Hitelkártya/Bevásárlókártya esetében a Főkártyabirtokost terheli.
Az Üzletfél által kezdeményezett letiltás nem vonható vissza, és a
Kártyabirtokos nem jogosult a már letiltott Bankkártya használatát esetleges
megtalálása esetén követelni, valamint a megtalált Bankkártyát köteles a
Banknak haladéktalanul átadni. Ezen kötelezettség megszegéséből eredő
károkért a Betéti Bankkártya esetében a Bankszámla-tulajdonos,
Hitelkártya/Bevásárlókártya esetében a Főkártyabirtokos felelős. Amennyiben
a letiltott Bankkártyához “Kártyafigyelő Szolgáltatás” volt hozzárendelve, a
Főkártyabirtokosnak a Szolgáltatást – amennyiben erre változatlanul igényt
tart – újból igényelnie kell.

Az Üzletfél által kezdeményezett letiltás nem vonható vissza, és a
Kártyabirtokos nem jogosult a már letiltott Bankkártya használatát esetleges
megtalálása esetén követelni, valamint a megtalált Bankkártyát köteles a
Banknak haladéktalanul átadni. Ezen kötelezettség megszegéséből eredő
károkért a Betéti Bankkártya esetében a Bankszámla-tulajdonos,
Hitelkártya/Bevásárlókártya
esetében
a
Főkártyabirtokos
felelős.
Amennyiben a letiltott Bankkártyához “Kártyafigyelő Szolgáltatás” volt
hozzárendelve, a Főkártyabirtokosnak a Szolgáltatást – amennyiben erre
változatlanul igényt tart – újból igényelnie kell.
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1.11. Bank által kezdeményezett Tiltás

1.11. Bank által kezdeményezett Tiltás

1.11.2. Bankkártya tiltása esetén (kivéve a Bankkártya fajtájának
megváltoztatásával kapcsolatos, fentiekben hivatkozott tiltást) a Bank a tiltást
megelőzően, de legkésőbb a tiltást követően haladéktalanul telefonon vagy
írásban kapcsolatba próbál lépni a Főkártyabirtokossal azért, hogy a
Főkártyabirtokost a tiltás tényéről és annak okairól tájékoztassa. A Bankot
nem terheli a tájékoztatási kötelezettség, ha az veszélyezteti a Bank
működésének biztonságát, vagy ha a tájékoztatási kötelezettség teljesítését
jogszabály kizárja. Ha a Bankkártya tiltásának oka megszűnik, a Bank a
Bankkártya tiltását haladéktalanul megszünteti, vagy új Bankkártyát bocsát a
Kártyabirtokos rendelkezésére. Amennyiben a Bank által a Kártyabirtokossal
kezdeményezett telefonos Tranzakció egyeztetés (monitoring) során feltárt,
valószínűsíthető visszaélés gyanúja esetén a Kártyabirtokos a tiltás
kezdeményezését a Bank erre irányuló kifejezett javaslata ellenére
megtagadja, az a Banknak a letiltás elmaradásából eredő minden felelősségét
kizárja.

1.11.2. A Bankkártya jogosulatlan vagy csalárd módon történő
használatának gyanúja vagy lehetősége esetén vagy a Bankkártya
biztonsága érdekében történő tiltáskor a Bank a tiltást megelőzően, de
legkésőbb a tiltást követően haladéktalanul telefonon vagy írásban
kapcsolatba próbál lépni a Főkártyabirtokossal azért, hogy a
Főkártyabirtokost a tiltás tényéről és annak okairól tájékoztassa. A Bankot
nem terheli a tájékoztatási kötelezettség, ha az veszélyezteti a Bank
működésének biztonságát, vagy ha a tájékoztatási kötelezettség teljesítését
jogszabály kizárja. Ha a Bankkártya tiltásának oka megszűnik, a Bank a
Bankkártya tiltását haladéktalanul megszünteti, vagy új Bankkártyát bocsát
a Kártyabirtokos rendelkezésére. Amennyiben a Bank által a
Kártyabirtokossal kezdeményezett telefonos Tranzakció egyeztetés
(monitoring) során feltárt, valószínűsíthető visszaélés gyanúja esetén a
Kártyabirtokos a tiltás kezdeményezését a Bank erre irányuló kifejezett
javaslata ellenére megtagadja, az a Banknak a letiltás elmaradásából eredő
minden felelősségét kizárja.

1.12. Bankkártya pótlása

1.12. Bankkártya pótlása

1.12.1. A Bankkártya Üzletfél általi letiltása esetén az elveszett vagy ellopott
Bankkártya pótlására a Bank – kizárólag a Hitelkártya esetében a
Főkártyabirtokos, Betéti Bankkártya esetében
a Bankszámlatulajdonos(ok) erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján vagy CIB24-en
tett (Telefonos Azonosító Kóddal történő azonosítást követő)
bejelentése alapján – az eredeti Bankkártya lejáratáig érvényes új
Bankkártyát és Bankkártya PIN kódot bocsát ki a Kártyabirtokos
részére.

1.12.1. Elveszett vagy ellopott Bankkártya pótlása
1.12.1.1.A Bankkártya Üzletfél általi letiltása esetén az elveszett vagy
ellopott Bankkártya pótlására a Bank a Hitelkártya esetében a
Főkártyabirtokos, Betéti Bankkártya esetében a Bankszámla-tulajdonos(ok)
erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján vagy CIB24-en tett (Telefonos
Azonosító Kóddal történő azonosítást követő) bejelentése alapján bocsát ki
új Bankkártyát és PIN Kódot.

Ha a letiltott Bankkártya lejáratáig a letiltás időpontjától számítva 2
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hónap, illetve ennél kevesebb idő van hátra, akkor a Bank kártyapótlás
helyett új lejárati időponttal bocsát ki új Bankkártyát.
1.12.2. A Főkártyabirtokos vagy a Bankszámla-tulajdonos Társkártyabirtokos
a bankfiókban Bankkártya pótlást kérhet, a Bankkártya
mágnescsíkjának vagy chipjének hibája miatt vagy ha egyéb okból
szükséges a bankkártya cseréje, így például ha a Bankkártya
megsérült, megrongálódott, technikai hiba lépett fel. A Bankkártya
pótlásáért a Bank a Kondíciós Listában szereplő díjat számítja fel.
Bankkártya pótlás esetén a Bank az eredeti Bankkártya lejáratáig
érvényes új Bankkártyát és Bankkártya PIN kódot bocsát ki a
Kártyabirtokos részére. Ebben az esetben a Kártyabirtokos az eredeti
Bankkártyát a 1.16.7. (Bankkártya visszaszolgáltatása) pont szerint
eljárva köteles a Bank részére visszajuttatni.

1.12.2. Hiba vagy egyéb ok miatt a Bankkártya pótlása
1.12.2.1. A Főkártyabirtokos vagy a Bankszámlatulajdonos Társkártyabirtokos a bankfiókban
Bankkártya pótlást kérhet a Bankkártya
mágnescsíkjának vagy chipjének hibája miatt
vagy ha egyéb okból szükséges a bankkártya
cseréje, így például ha a Bankkártya
megsérült, megrongálódott, technikai hiba
lépett fel. A Bankkártya pótlásáért a Bank a
Kondíciós Listában szereplő díjat számítja fel.
Ebben az esetben a Kártyabirtokos az eredeti
Bankkártyát
a
1.16.7.
(Bankkártya
visszaszolgáltatása) pont szerint eljárva
köteles a Bank részére visszajuttatni.
1.12.3. Pótás során kibocsátott Bankkártya, PIN kód
1.12.3.1. A Bank a fenti pótlások esetén
Bankkártyát és PIN kódot bocsát ki.

új

1.12.3.2. A Betéti Bankkártya esetében az eredeti
Bankkártya lejáratának hónapjától számított 2
évig, Internetkártya esetében 3 évig érvényes
lejárattal bocsátja ki a Bank új Bankkártyát.
1.12.3.3. A Hitelkártya esetében az eredeti
Bankkártya lejáratáig érvényes lejárattal
bocsátja ki a Bank az új Bankkártyát. Ha az
eredeti
Bankkártya lejáratáig a pótlás
időpontjától számítva 2 hónap, illetve ennél
kevesebb idő van hátra, akkor a Bank új
15

lejárati időponttal
Bankkártyát.

bocsátja

ki

az

új
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1.14. PIN kód többszöri hibás megadása

1.14. PIN kód többszöri hibás megadása

A Hitelkártya esetében a Főkártyabirtokos, Betéti Bankkártya esetében a
Bankszámla-tulajdonos(ok), amennyiben a Bankkártyához tartozó PIN kód
legalább háromszor hibásan került megadásra, köteles bejelentenie a
sikertelen próbálkozások törlésére vagy PIN kód pótlására vonatkozó igényét
CIB24-en keresztül, amennyiben rendelkezik Telefonos Azonosító Kóddal,
vagy benyújthatja igényét bármelyik bankfiókban. A sikertelen próbálkozások
törlését követően a korábbi PIN kóddal használható a Bankkártya.

1.14.1. A Hitelkártya esetében a Főkártyabirtokos, Betéti Bankkártya
esetében a Bankszámla-tulajdonos(ok), amennyiben a Bankkártyához
tartozó PIN kód legalább háromszor hibásan került megadásra, bejelentheti
a sikertelen próbálkozások törlését, ha a PIN kódot nem felejtette el vagy
PIN kód pótlását, ha a PIN kódot elfelejtette. Ezekre vonatkozó igényét
CIB24-en keresztül, amennyiben rendelkezik Telefonos Azonosító Kóddal,
vagy bármelyik bankfiókban nyújthatja be. A sikertelen próbálkozások
törlése CIB24-en keresztül történő igénybejelentés esetén azonnal,
bankfiókban történő igénybejelentés esetén legkésőbb a következő banki
nap 24.00 óráig történik meg. A sikertelen próbálkozások törlését követően
a korábbi PIN kóddal használható a Bankkártya.

1.16. A Szerződés megszűnése

1.16. A Szerződés megszűnése

1.16.4. Pótlás igénylésének elmaradása

1.16.4.Pótlás igénylésének elmaradása

Amennyiben a Bankkártya az Üzletfél által tiltásra kerül, és a tiltásra került
Bankkártya érvényességi idején belül új Bankkártyát az Üzletfél nem igényel,
úgy a Bankkártyáról szóló Szerződés, Hitelkártyáról/Bevásárlókártyáról szóló
Szerződés a Bankkártya lejáratának napjával szűnik meg.

Amennyiben a Bankkártya az Üzletfél által tiltásra kerül, és a tiltásra került
Betéti Bankkártya érvényességi idején belül új Bankkártyát az Üzletfél nem
igényel, úgy a Bankkártyáról szóló Szerződés a Bankkártya lejáratának

4. Betéti Bankkártya KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

4. Betéti Bankkártya KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

4.1. Betéti Bankkártya általában

4.1. Betéti Bankkártya általában

A Főkártyabirtokos az igénylőlap aláírásával akkor igényelhet Betéti
Bankkártyát, ha rendelkezik a Bankkártya Tranzakciók fedezetéül szolgáló
és/vagy a Bankkártya Tranzakciók összegével és az egyéb díjakkal terhelhető
Bankszámlával. Társkártyát a Főkártyabirtokos és a Társkártyabirtokos az
igénylőlap együttes kitöltésével és aláírásával kérhet. A Bank az igényelt

A Főkártyabirtokos az igénylőlap aláírásával akkor igényelhet Betéti
Bankkártyát, ha rendelkezik a Bankkártya Tranzakciók fedezetéül szolgáló
és/vagy a Bankkártya Tranzakciók összegével és az egyéb díjakkal
terhelhető Bankszámlával. Társkártyát a Főkártyabirtokos és a
Társkártyabirtokos az igénylőlap együttes kitöltésével és aláírásával kérhet.

napjával szűnik meg.
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Bankkártyákat saját feltételei és bírálati követelményei alapján bocsátja ki. Ha
a Kártyabirtokos nem felel meg a Bank által meghatározott feltételeknek, a
Bank jogosult a Bankkártya kibocsátását megtagadni. Különböző devizaalapú
(EUR, USD stb.) Bankkártyák igénylése esetén a Bank általában eltérő típusú
(fajtájú) kártyát ajánl (Visa, illetve MasterCard), mivel a kártyaplasztikok
arculata nincs a devizanemek szerint megkülönböztetve. Különböző
devizaalapú (EUR, USD stb.) Bankkártyák igénylése esetén a Bank általában
eltérő típusú kártyát ajánl (Visa, illetve MasterCard), mivel a kártyaplasztikok
arculata nincs a devizanemek szerint megkülönböztetve. Amennyiben az
Üzletfél ennek ellenére azonos arculatú Bankkártyát igényel, a Bankkártya
téves használatából származó esetleges károkért a Bank a felelősségét
kizárja. A Bank és az Inter_Európa Bank Zrt. egyesülése kapcsán az Inter_Európa Bank Kártyabirtokos ügyfelei, a jogutódlás következtében továbbélő
kártyák tekintetében több azonos típusú (fajtájú) kártyával rendelkezhetnek.

A Bank az igényelt Bankkártyákat saját feltételei és bírálati követelményei
alapján bocsátja ki. Ha a Kártyabirtokos nem felel meg a Bank által
meghatározott feltételeknek, a Bank jogosult a Bankkártya kibocsátását
megtagadni. Amennyiben az Üzletfél ennek ellenére azonos arculatú
Bankkártyát igényel, a Bankkártya téves használatából származó esetleges
károkért a Bank a felelősségét kizárja. A Bank és az Inter_Európa Bank Zrt.
egyesülése kapcsán az Inter-_Európa Bank Kártyabirtokos ügyfelei, a
jogutódlás következtében továbbélő kártyák tekintetében több azonos
típusú (fajtájú) kártyával rendelkezhetnek.

4.1.4. CIB Internetkártya
A CIB Internetkártya kizárólag interneten keresztül történő vásárlásra
használható. A CIB Internetkártya aláírósáv és mágnescsík nélkül
kerül kibocsátásra, a 2013. december 1. előtt igényelt CIB Internet
kártya esetében a kártyabirtokos nevének feltüntetése nélkül, a 2013.
december 1-től igényelt CIB Internet kártya esetében a kártyabirtokos
nevének feltüntetésével, valamint nem tartozik hozzá Bankkártya PIN
kód.

4.1.4. CIB Internetkártya
A CIB Internetkártya kizárólag interneten keresztül történő
vásárlásra használható. A CIB Internetkártya aláírósáv és
mágnescsík nélkül kerül kibocsátásra, a 2013. december 1. előtt
igényelt CIB Internet kártya esetében a kártyabirtokos nevének
feltüntetése nélkül, a 2013. december 1-től igényelt CIB Internet
kártya esetében a kártyabirtokos nevének feltüntetésével, valamint
nem tartozik hozzá Bankkártya PIN kód.

CIB Internetkártya csak Főkártya formájában igényelhető. CIB
Internetkártya igénylésének feltétele a Kártyafedezeti Számla, CIB
Mobilbank „Kártyafigyelő rendszer” és CIB Internet Bank Szolgáltatás
igénybevétele.

CIB Internetkártya igénylésének feltétele a Kártyafedezeti Számla,
CIB Mobilbank „Kártyafigyelő rendszer” és CIB Internet Bank
Szolgáltatás igénybevétele.

Nem volt ilyen rendelkezés.

4.1.5. Betéti Bankkártya esetében a Kártyabirtokos javára szóló Bankkártya
szerződés elhunytának tényét igazoló okiratnak a Bankhoz történő
eljuttatását követő 5. banki napon – külön értesítés vagy más
jogcselekmény nélkül – automatikusan megszűnik a Betéti Bankkártya.
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Amennyiben az elhunyt Főkártyabirtokos az egyedüli számlatulajdonos, a
kártya mögötti számla automatikusan megszűnik, az xy üzletszabályzatban
leszabályozottak alapján. Amennyiben a számla közös tulajdonú, a
Számlatulajdonos rendelkezhet arról hogy a kártyáját, valamint a számlát
megkívánja-e szüntetni.

5.
Nem volt ilyen rendelkezés

A BETÉTI BANKKÁRTYÁKNAK AZ ÉRINTÉSSEL TÖRTÉNŐ
FIZETÉSRE
ALKALMAS
BANKKÁRTYÁRA
VONATKOZÓ
EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSRENDJE

5.1. Általános rendelkezés
A Bank a 2017. márciustól az aktív Betéti Bankkártyákat egy új
szolgáltatással az érintéssel történő fizetés szolgáltatással módosítja,
biztosítva ezzel, hogy a Kártyabirtokosok a fizetés során az
érintéssel történő fizetésre vonatkozó szabályok alapján hagyják jóvá
a Bankkártya Tranzakciókat.
Jelen bekezdés értelmében aktív Betéti Bankkártyának az a Betéti
Bankkártya minősül, mely 2017. márciustól a Bankkártya lejáratában
meghatározott hónapnak megfelelő hónapot megelőző hónap 1.
napján aktív. Az előbbiek azt jelenti, hogy a Kártyabirtokosnak 2017.
márciustól legkésőbb a Bankkártya lejáratában meghatározott
hónapnak megfelelő hónapot megelőző hónap 1. napján a nap
végéig aktiválni kell a Betéti Bankkártyát, hogy az aktív Betéti
Bankkártyának minősüljön és így a Bankkártya az érintéssel történő
fizetés szolgáltatással módosításra kerüljön.
A Bank először a 2017. áprilisban lejáró Betéti Bankkártyákat
módosítja érintéssel történő fizetésre alkalmas bankkártyákra.
5.2. Kivételek az egyoldalú módosítás általános eljárásrendje alól
A Bank az Internetkártyákat nem módosítja az érintéssel történő
fizetésre alkalmas bankkártyára.
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5.3. A módosítás hatályba lépése
5.3.1.A Bank általi egyoldalú módosítás a módosítás során kibocsátott
Betéti Bankkártya aktiválásakor, de legkésőbb a módosításra
kerülő Betéti Bankkártyán jelölt lejáratakor lép hatályba.
5.3.2 A módosításra kerülő Betéti Bankkártyák érvényessége megszűnik
az aktiválással.
5.3.3.

Ha a hatályba lépés napjáig nem történik meg az aktiválás a Bank
a hatályba lépés napján a bankkártyát mint plasztikot olyan
státuszba helyezi, hogy az megszűntnek minősül. A
megszűntetéstől a Betéti Bankkártya a Kártyabirtokos által nem
használható, azonban a Bankkártya Szerződés hatályát nem érinti.

5.4. A Bank kötelezettségeire vonatkozó rendelkezések
A módosítás során kibocsátott fő- és társkártyát a Főkártyabirtokos
által az Igénylőlapon meghatározott átadási módnak megfelelően a
Bank a Főkártyabirtokos részére, a Főkártyabirtokos külön
rendelkezése nélkül, eljuttatja a 5.1. pontban meghatározott hónap
25. napjáig.
5.5. A Főkártyabirtokos kötelezettségeire vonatkozó rendelkezések
A Főkártyabirtokos köteles a részére megküldött, a módosítás során
kibocsátott fő- és társkártyát aktiválni a módosítás hatályba lépéséig,
és a társkártyabirtokos(ok) részére a társkártyákat átadni.

Módosítás oka:
Az egyoldalú módosításra a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat 20.1.4. pontjának alábbi rendelkezése
alapján kerül sor:
-

a Bank informatikai rendszereiben, belső folyamataiban, eljárási, működési és kockázatvállalási szabályzataiban történő változás
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-

az adott szolgáltatás nyújtásához közvetlenül kapcsolódó, a Bank által más szolgáltató számára megfizetett költségelemek díjának változása, a
szolgáltató általi új díjtétel bevezetése, valamint az adott szolgáltató üzletszabályzatában és hirdetményében bekövetkező módosítás

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy lehetősége van arra, hogy a módosításokat ne fogadja el, és ezzel együtt a bankkal megkötött keretszerződését felmondja,
amennyiben ezt a módosítás hatályba lépése előtt - személyesen bankfiókunkban vagy írásban - jelzi bankunk számára. Ebben az esetben a felmondás
azonnali hatályú és felmondásidíj-mentes. A bank a módosítást az üzletfél által elfogadottnak tekinti, ha az üzletfél a módosítás hatálybalépése előtt a
fentieknek megfelelően a bankot nem tájékoztatja arról, hogy a szerződést felmondja.

CIB Bank Zrt.
EREDETI HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2016.12.13.
MÓDOSÍTOTT HATÁLYBA LÉPÉST TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2017.01.31. és 2017.03.03.
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