HIRDETMÉNY
A CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére vonatkozó kondíciós lista változásáról
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám.: 01-10-041004) tájékoztatja
Ügyfeleit, hogy a CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére vonatkozó kondíciós lista
2014. december 31-i hatállyal a következők szerint változik:
2014. december 31. előtt hatályos rendelkezés:
2

CIB Café Hitelkártya THM: 37,14 %
2014. december 31-től hatályos rendelkezés:
2

CIB Café Hitelkártya THM: 37,54 %
A THM változás oka: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII
Törvény 265. §-ban meghatározottaknak való megfelelés a jegybanki alapkamat változása miatt.
2014. december 31. előtt hatályos rendelkezés:
3

CIB Folyószámlahitel THM: 28,84%
2014. december 31-től hatályos rendelkezés:
3

CIB Folyószámlahitel THM: 27,55 %
A THM változás oka: a Classic bankszámla számlavezetési díjának alábbiak miatti kedvező
módosítása.
A kedvező módosítás a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági
Üzletszabályzat 20.1.4. pontjában felsorolt, alábbi indokok alapján történt:
o

bármely jogszabály, közigazgatási szabály, bírósági határozat, jegybanki, felügyeleti
vagy bármely egyéb hatósági rendelkezés hatálybalépése, változása vagy ezen
szabályok értelmezésének és alkalmazásának változása, továbbá az Európai Unió
jogalkotásának eredményeként Magyarországon is kötelezően alkalmazandó, vagy
várhatóan a magyar jogba implementálásra kerülő új jogforrás, vagy azok változása;

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 számunkra. Ebben az esetben a felmondás
azonnali hatályú és felmondási díj-mentes. A bank a módosítást az ügyfél által elfogadottnak tekinti,
ha az ügyfél a módosítás hatálybalépése előtt a fentieknek megfelelően a bankot nem tájékoztatja
arról, hogy a szerződést felmondja.
A kondíciós listák megtalálhatóak a www.cib.hu honlapunkon vagy bármely bankfiókunkban.
CIB Bank Zrt.
KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2014.12.29.
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