HIRDETMÉNY
FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI
ÜZLETSZABÁLYZAT
2018. július 1. napjától hatályos módosításáról
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám.: 01-10-041004, a továbbiakban:
Bank) tájékoztatja Üzletfeleit, hogy a Bank Fogyasztók és Egyéni vállalkozók részére szóló Általános
Lakossági Üzletszabályzata 2018. július 1. napjától az alábbiak szerint módosul:
2018. július 1. napja előtt hatályos rendelkezés:
27.1.2 A nagykorú Üzletfél Magnifica Üzletféllé
minősítése automatikusan történik, ha az Üzletfél
teljesíti a Magnifica szolgáltatásba történő bekerülés
feltételét (továbbiakban Bekerülés feltétele) és az
Üzletfél nem Private Banking Üzletfél, továbbá, ha
az Üzletfél a Banknál Bankszámlára vonatkozó
szerződéssel rendelkezik.
Azon Üzletfél, aki
Magnifica Üzletfél lett, jogosult a Magnifica
szolgáltatásra, mindaddig, amíg a Magnifica
szolgáltatásból történő kikerülés feltétele nem
teljesül (továbbiakban Kikerülés feltétele).

27.2.7 A továbbiakban a Bank azon Üzletfele válik
Magnifica Üzletféllé, aki teljesíti azt a Bekerülés
feltételét, hogy:




három egymást követő naptári hónap utolsó
banki napján az Üzletfél Banknál kezelt
megtakarítási állományának átlaga eléri a
9.000.000 (azaz kilencmillió forintot) vagy,
három egymást követő naptári hónapon
keresztül az Üzletfél Banknál vezetett
számlájára, minden hónapban ugyanarról a
számláról egyösszegű jóváírás esetén legalább
450.000 Ft (azaz négyszáz-ötvenezer forint),
több jóváírás esetén, összesen legalább
450.000 Ft jóváírás érkezik.

27.2.9 Amennyiben az Üzletfél teljesíti a Bekerülés
feltételét, a Bank az Üzletfelét a harmadik naptári
hónapot követő hónapban levélben értesíti arról,
hogy az értesítés hónapját követő hónap első
napjától Magnifica Üzletfélnek minősül.

2018. július 1. napjától hatályos rendelkezés:
27.1.2. A nagykorú Üzletfél Magnifica Üzletféllé
minősítése az Üzletfél által személyesen, a
Bankfiókban közölt kérelme és a Bank és az Üzletfél
között a Magnifica szolgáltatásra vonatkozó egyedi
megállapodás útján történik, amennyiben az Üzletfél
teljesíti a Magnifica szolgáltatásba történő bekerülés
feltételét (a továbbiakban: Bekerülés feltétele) és az
Üzletfél nem Private Banking Üzletfél, továbbá, ha az
Üzletfél a Banknál Bankszámlára vonatkozó
szerződéssel rendelkezik. Azon Üzletfél, aki Magnifica
Üzletfél lett, jogosult a Magnifica szolgáltatásra
mindaddig, amíg a Magnifica szolgáltatásból történő
kikerülés feltétele nem teljesül (a továbbiakban:
Kikerülés feltétele).
27.2.7 A továbbiakban a Bank azon Üzletfele válik
Magnifica Üzletféllé, aki teljesíti legalább az egyik
alább meghatározott Bekerülés feltételét, illetve erre
irányuló kérelmét személyesen közli, valamint a
Magnifica
szolgáltatásra
vonatkozó
egyedi
megállapodást köt a Bankkal:
▪ három egymást követő naptári hónap utolsó banki
napján az Üzletfél Banknál kezelt megtakarítási
állományának átlaga eléri a 9.000.000 (azaz
kilencmillió forintot) vagy,
▪ három egymást követő naptári hónapon keresztül az
Üzletfél Banknál vezetett számlájára, minden
hónapban ugyanarról a számláról egyösszegű jóváírás
esetén legalább 450.000 Ft (azaz négyszáz-ötvenezer
forint), több jóváírás esetén, összesen legalább
450.000 Ft jóváírás érkezik.
Hatályon kívül helyezve.

A Fogyasztók és Egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat fentiekben
meghatározott (27.1.2, 27.2.7, 27.2.9) pontjai vonatkozásában a módosítás oka a Bank Magnifica
szolgáltatásra vonatkozó üzleti döntése.
CIB Bank Zrt.
A közzététel (kifüggesztés) napja: 2018. június 28.

