HIRDETMÉNY
A FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI
ÜZLETSZABÁLYZAT
2019. április 3. 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 a Fogyasztók és Egyéni vállalkozók részére szóló Általános
Lakossági Üzletszabályzata 2019. április 3. napjától az alábbiak szerint módosul:
2019. április 3. napja előtt hatályos rendelkezés:
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.

27.2.8. Bekerülés feltétele lehet, ha kevesebb mint három egymást követő hónapban az Üzletfél
megtakarítási állománya a 9.000.000 Ft (azaz kilencmillió) forintot eléri vagy az Üzletfél Banknál
vezetett számlájára, legalább 450.000 Ft (azaz négyszáz-ötvenezer forint) jövedelem jóváírás érkezik
és az Üzletfél erre irányuló kérése esetén, a Bank és az Üzletfél között a Magnifica szolgáltatásra
vonatkozó egyedi megállapodás jön létre, mely egyedi megállapodás alapján nyújtja a Bank az Üzletfél
részére a Magnifica szolgáltatást.
27.2.9. A fentiekben meghatározott Bekerülés feltétele alapján a Bank először 2015. áprilisban értesíti
az Üzletfeleit, hogy 2015. május 1-jétől Magnifica Üzletfélnek minősülnek.
27.2.10. 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.
27.2.11. A nem forint megtakarítási állomány vagy a jóváírás átváltása forintra a Magyar Nemzeti Bank
hivatalos árfolyamán történik.
27.3.

A Kikerülés feltétele és a kikerülés

27.3.1. Az alábbiakban kerülnek meghatározásra azok a feltételek, melyek teljesülése esetén az
Üzletfél elveszíti Magnifica Üzletfél státuszát.
27.3.2. Kikerülés feltétele:


a január, február, március hónap utolsó banki napján az Üzletfél Banknál kezelt megtakarítási
állományának átlaga legalább a 9.000.000 Ft-ot (azaz kilencmillió forintot) nem éri el, és



az Üzletfél Banknál vezetett számlájára január, február, március hónap egyikében sem érkezett
ugyanarról a számláról egyösszegű jóváírás esetén, legalább 450.000 Ft (azaz négyszázötvenezer forint), több jóváírás esetén, összesen legalább 450.000 Ft jóváírás, valamint



az Üzletfél a türelmi időszak (27.3.4) alatt sem tudja teljesíteni a Bekerülési feltételeként
meghatározott feltételeket (27.2.7. pont).

27.3.3. A bank minden év áprilisában megvizsgálja, hogy a Kikerülés feltétele teljesül-e. Ha a Bank azt
állapítja meg, hogy a Kikerülés feltétele teljesül, akkor a Bank az Üzletfél részére türelmi időszakot
(továbbiakban: Türelmi időszak) biztosít ugyanannak a naptári évnek július 1. napjáig, annak
érdekében, hogy az Üzletfél teljesítse a Bekerülés feltételét.
27.3.4. Ahhoz, hogy az Üzletfél Magnifica Üzletfél maradjon, a Türelmi időszakban a Bekerülés
feltételét (27.2.7. pont) kell teljesítenie, Az Üzletfél elveszti a Magnifica Üzletfél státuszát a Türelmi
időszak végétől azaz ugyanannak a naptári évnek július 1. napjától, ha az Üzletfél nem teljesíti azt,
hogy az április, május, június hónap utolsó banki napján a Banknál kezelt megtakarítási állományának
átlaga legalább 9.000.000 Ft (azaz kilencmillió forint) vagy azt, hogy az Üzletfél Banknál vezetett
számlájára április, május, június hónap mindegyikében, ugyanarról a számláról egyösszegű jóváírás
esetén, legalább 450.000 Ft (azaz négyszáz-ötvenezer forint), több jóváírás esetén, összesen legalább
450.000 Ft jóváírás érkezik.
2019. április 3. napjától hatályos rendelkezés:
27.2.7 A továbbiakban a Bank azon Üzletfele válik Magnifica Üzletféllé, aki teljesíti legalább az egyik
alább meghatározott Bekerülés feltételét, vagy erre irányuló kérelmét személyesen közli, és a
Magnifica szolgáltatásra vonatkozó egyedi megállapodást köt a Bankkal:


hat egymást követő naptári hónapban a Banknál kezelt megtakarítási állománya minden
hónap utolsó banki munkanapján eléri a 9.000.000 (azaz kilencmillió) forintot vagy ezzel
egyenértékű devizaösszeget vagy,



hat egymást követő naptári hónapban a Banknál vezetett bankszámláira összevontan,
minden hónapban legalább 450.000 (azaz négyszázövenezer) forint vagy ezzel
egyenértékű devizaösszegben jóváírás érkezik vagy,



hat egymást követő naptári hónapban a Banknál kezelt saját (CIB Befektetési Alapkezelő
Zrt. és Eurizon Capital S.A. által kezelt) és idegen banki (minden más alapkezelő által
kezelt) befektetési alap állománya minden hónap utolsó banki munkanapján eléri a
4.500.000 (azaz négymillió-ötszázezer) forintot vagy ezzel egyenértékű devizaösszeget
vagy,



a bekerülési feltétel vizsgálata hónapjának utolsó banki munkanapján (minden év június,
legelőször 2019 év) az Üzletfél rendelkezik olyan ingatlanfedezettel biztosított hitel- vagy
kölcsönszerződéssel, amely alapján a folyósított hitel vagy kölcsön összege a 30.000.000
(azaz harmincmillió) forintot eléri, vagy azt meghaladja feltéve, hogy a bekerülés alapjául
szolgáló ingatlanfedezettel biztosított hitel- vagy kölcsönszerződéshez kapcsolódóan




nincs és soha nem volt 60 napot meghaladó lejárt tartozása,
a Bank semmilyen jogcímen nem engedett el követelést,
az ingatlanfedezettel biztosított hitel- vagy kölcsönszerződés nem lejárt
státuszú.

27.2.8 Bekerülés feltétele lehet, ha


Üzletfél megtakarítási állománya kevesebb, mint hat egymást követő naptári hónapban éri
el a 9.000.000 (azaz kilencmillió) forintot vagy ezzel egyenértékű devizaösszeget, vagy



Üzletfél Banknál vezetett bankszámláira kevesebb, mint hat egymást követő naptári
hónapban érkezik összevontan 450.000 (azaz négyszázötvenezer) forint vagy ezzel
egyenértékű devizaösszegben jóváírás, vagy



kevesebb, mint hat egymást követő naptári hónap utolsó banki munkanapján éri el az
Üzletfél Banknál kezelt saját (CIB Befektetési Alapkezelő Zrt és Eurizon Capital S.A. által
kezelt) és idegen banki (minden más alapkezelő által kezelt) befektetési alap állománya
minden hónapban a 4.500.000 (azaz négymillió-ötszázezer) forintot vagy ezzel
egyenértékű devizaösszeget, vagy



a bekerülési feltétel vizsgálata hónapjának utolsó banki munkanapján (minden év június,
legelőször 2019 év) az Üzletfél rendelkezik olyan ingatlanfedezettel biztosított hitel- vagy
kölcsönszerződéssel, amely alapján a folyósított hitel vagy kölcsön összege kevesebb,
mint 30.000.000 (azaz harmincmillió) forint feltéve, hogy a bekerülés alapjául szolgáló
ingatlanfedezettel biztosított hitel- vagy kölcsönszerződéshez kapcsolódóan




nincs és soha nem volt 60 napot meghaladó lejárt tartozása,
a Bank semmilyen jogcímen nem engedett el követelést,
az ingatlanfedezettel biztosított hitel- vagy kölcsönszerződés nem lejárt
státuszú,

és az Üzletfél erre irányuló kérését a Bank megvizsgálja és pozitív döntést követően a Bank és
az Üzletfél között a Magnifica szolgáltatásra vonatkozó egyedi megállapodás jön létre, mely
egyedi megállapodás alapján nyújtja a Bank az Üzletfél részére a Magnifica szolgáltatást.
27.2.9 A Bank először 2015. áprilisban értesítette az Üzletfeleit, hogy 2015. május 1-jétől Magnifica
Üzletfélnek minősülnek.
A fentiekben meghatározott Bekerülési feltételek alapján a Bank először 2019 júliusában
értesíti az Ügyfeleit, hogy 2019. július 1. napjától Magnifica Üzletfélnek minősülnek.
27.2.10 A fent meghatározott Bekerülés feltétele alapján a Bank a CIB Csoporttal munkaviszonyban
lévő Üzletfeleket először 2015. júniusban értesítette arról, hogy 2015. július 1-től Magnifica
Üzletfélnek minősülnek.
27.2.11 A nem forint alapú (EUR, USD, GBP, CHF) megtakarítási állomány, saját és idegen banki
befektetési alap állomány vagy a jóváírás átváltása forintra a Magyar Nemzeti Bank hivatalos
napi középárfolyamán történik.
27.3 A Kikerülés feltétele és a kikerülés
27.3.1 Az alábbiakban kerülnek meghatározásra azok a feltételek, melyek teljesülése esetén az
Üzletfél elveszíti Magnifica Üzletfél státuszát.
27.3.2 Kikerülés feltétele:


Üzletfél nem teljesíti azt a feltételt, hogy a kikerülés (minden év július 1. napja) előtti utolsó
naptári hónap utolsó banki munkanapján a Banknál kezelt megtakarítási állománya eléri a
9.000.000 (azaz kilencmillió) forintot vagy ezzel egyenértékű devizaösszeget, vagy



Üzletfél nem teljesíti azt a feltételt, hogy a kikerülés (minden év július 1-je) előtti utolsó
naptári hónapban a Banknál vezetett bankszámláira érkező jóváírás összege összevontan
eléri a minimum 450.000 (azaz négyszázötvenezer) forintot vagy ezzel egyenértékű
devizaösszegű jóváírást, vagy



Üzletfél nem teljesíti azt a feltételt, hogy a kikerülés (minden év július 1-je) előtti utolsó
naptári hónap utolsó banki munkanapján a Banknál kezelt saját (CIB Befektetési
Alapkezelő Zrt és Eurizon Capital S.A. által kezelt) és idegen banki (minden más
alapkezelő által kezelt) befektetési alap állománya eléri a 4.500.000 (azaz négymillióötszázezer) forintot vagy ezzel egyenértékű devizaösszeget, vagy



Üzletfél nem teljesíti azt a feltételt, hogy a kikerülés (minden év július 1-je) előtti utolsó
naptári hónap utolsó banki munkanapján rendelkezik olyan ingatlanfedezettel biztosított
hitel- vagy kölcsönszerződéssel, amely alapján a folyósított hitel vagy kölcsön összege a
30.000.000 (azaz harmincmillió) forintot eléri, vagy azt meghaladja feltéve, hogy a
bekerülés alapjául szolgáló ingatlanfedezettel biztosított hitel- vagy kölcsönszerződéshez
kapcsolódóan


nincs és soha nem volt 60 napot meghaladó lejárt tartozása,





a Bank semmilyen jogcímen nem engedett el követelést,
az ingatlanfedezettel biztosított hitel- vagy kölcsönszerződés nem lejárt
státuszú.

az Üzletfél a türelmi időszak (27.3.4. pont) alatt sem tudja teljesíteni a Bekerülési
feltételként meghatározott feltételeket (27.2.7. pont).

27.3.3 A Bank minden év áprilisában megvizsgálja, hogy a Bekerülés feltétele teljesül-e a vizsgálati
időpontot megelőző 6 naptári hónap (október, november, december, január, február, március)
valamelyikében. Ha a Bank azt állapítja meg, hogy a Bekerülés feltétele nem teljesül, akkor a
Bank az Üzletfél részére türelmi időszakot (továbbiakban: Türelmi időszak) biztosít ugyanannak
a naptári évnek június 30. napjáig, annak érdekében, hogy az Üzletfél teljesítse a Bekerülés
feltételét.
27.3.4 Ahhoz, hogy az Üzletfél Magnifica Üzletfél maradjon, a Türelmi időszakban a Bekerülés
feltételét (27.2.7. pont) kell teljesítenie. Az Üzletfél elveszti a Magnifica Üzletfél státuszát a
Türelmi időszak végétől, azaz ugyanannak a naptári évnek július 1. napjától, ha az Üzletfél nem
teljesíti azt, hogy


a kikerülés (minden év július 1. napja) előtti utolsó naptári hónap utolsó banki
munkanapján a Banknál kezelt megtakarítási állománya eléri a 9.000.000 (azaz
kilencmillió) forintot vagy ezzel egyenértékű devizaösszeget, vagy



a kikerülés (minden év július 1. napja) előtti utolsó naptári hónapban a Banknál vezetett
bankszámláira érkező összevont jóváírás összege eléri a legalább 450.000 (azaz
négyszázötvenezer) forintot vagy ezzel egyenértékű devizaösszegű jóváírást, vagy



a kikerülés (minden év július 1. napja) előtti utolsó naptári hónap utolsó banki
munkanapján a Banknál kezelt saját (CIB Befektetési Alapkezelő Zrt és Eurizon Capital
S.A. által kezelt) és idegen banki (minden más alapkezelő által kezelt) befektetési alap
állománya eléri a 4.500.000 (azaz négymillió-ötszázezer) forintot vagy ezzel egyenértékű
devizaösszeget, vagy



a kikerülés (minden év július 1. napja) előtti utolsó naptári hónap utolsó banki
munkanapján Üzletfél rendelkezik olyan ingatlanfedezettel biztosított hitel- vagy
kölcsönszerződéssel, amely alapján a folyósított hitel vagy kölcsön összege a 30.000.000
(azaz harmincmillió) forintot eléri, vagy azt meghaladja feltéve, hogy a bekerülés alapjául
szolgáló ingatlanfedezettel biztosított hitel- vagy kölcsönszerződéshez kapcsolódóan




nincs és soha nem volt 60 napot meghaladó lejárt tartozása,
a Bank semmilyen jogcímen nem engedett el követelést,
az ingatlanfedezettel biztosított hitel- vagy kölcsönszerződés nem lejárt
státuszú.

A Fogyasztók és Egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat fentiekben
meghatározott (27.2.7 - 27.3.4) pontjai vonatkozásában a módosítás oka a Bank Magnifica
szolgáltatásra vonatkozó üzleti döntése.
A közzététel (kifüggesztés) napja: 2019. április 2.

CIB Bank Zrt.

