HIRDETMÉNY
FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ
ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA
Változásáról
I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti Tisztelt Üzletfeleit, hogy a bank Fogyasztók és
egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzata, meglévő Üzletfeleket nem érintve az alábbiak szerint változik 2016. október
15. napjától
Jelenleg hatályos rendelkezések
2016. október 15. napjától hatályos rendelkezések
Nem volt ilyen rendelkezés.
20.1.4. A Bank az Üzletféllel kötött Szerződésben – ideértve a
pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó szerződéseket is - a
kamatot, díjat, költséget vagy egyéb szerződési feltételt - az
alábbi feltételek, illetve körülmények bekövetkezése esetén
jogosult egyoldalúan, az Üzletfél számára akár kedvezőtlenül,
akár kedvezően módosítani:
-

a naptári év utolsó napján érvényes legkisebb összegű havi
bruttó minimálbér változása, mely ok kizárólag a CIB
Alapszámla esetében alkalmazható

Változás oka: Az alapszámlához való hozzáférésről, az alapszámla jellemzőiről és díjazásáról szóló 262/2016. (VIII.31.) Korm. Rendelet hatályba
lépése.
II. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti Tisztelt Üzletfeleit, hogy a bank Fogyasztók és
egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzata, meglévő Üzletfeleket kedvezően érintve az alábbiak szerint változik 2016.
október 15. napjától
Jelenleg hatályos rendelkezések

2016. október 15. napjától hatályos rendelkezések
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27.MAGNIFICA SZOLGÁLTATÁS

27.MAGNIFICA SZOLGÁLTATÁS

27.2. A Bekerülés feltétele

27.2. A Bekerülés feltétele

27.2.11. A fent meghatározott Bekerülés feltétele alapján a Bank a CIB
Csoporttal munkaviszonyban lévő Üzletfeleket először 2015. júniusban
értesíti arról, hogy 2015. július 1-től Magnifica Üzletfélnek minősülnek.

27.2.12. CIB Csoporttal munkaviszonyban lévő Üzletfelekre vonatkozó
rendelkezések
27.12.1.A CIB Csoporttal munkaviszonyban lévő Üzletfelek akkor válnak
Magnifica Üzletféllé, ha a bankfiókban leadják a Bank által
rendelkezésre bocsátott a Magnifica szolgáltatás igénybevételéről
szóló dolgozói kérelmet és teljesítik a Bekerülés feltételeit.
27.12.2. A CIB Csoporttal munkaviszonyban lévő Üzletfelek az alábbi
időponttól válnak Magnifica Üzletfelekké:
- hónap 10. napja előtt (a hónap 10. napja nem Banki nap, akkor
legkésőbb azt követő Banki napon) a Bank részére átadott dolgozói
kérelem esetében, a kérelem Bank általi átvételét követő hónap első
banki napján a munkaidőn belül kerül be a dolgozó a Magnifica
ügyfélkörbe és erre tekintettel a második munkanaptól válik biztosan
Magnifica Üzletféllé;
- a hónap 11. napját követően, a hónap utolsó banki napjáig a Bank
részére átadott nyilatkozatok esetében a nyilatkozat Bank általi
átvételét követő második hónap első banki napján válik Magnifica
Üzletféllé.

27.2.12. A nem forint megtakarítási állomány vagy a jóváírás átváltása
forintra a Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamán történik.

számozása 27.2.11-re módosult.

Az egyoldalú módosításra a fogyasztók és egyéni vállalkozók rézésre szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat 20.1.4. alpontjának alábbi
rendelkezése alapján kerül sor:
-

a Bank belső folyamataiban, eljárási szabályzataiban történő változás,
Üzletfelek számára nyújtott új Szolgáltatás bevezetése,
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Azaz a Magnifica szolgáltatás a CIB Csoport munkavállalói részére is elérhetővé válik
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.
KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2016.10.14.
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