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HIRDETMÉNY

KONDÍCIÓS LISTA
CIB Prémium Magánszámla csomag Prémium magánszemélyek részére
2014. október 1. napjától hatályos módosításáról
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy a
KONDÍCIÓS LISTA CIB Prémium Magánszámla csomag Prémium magánszemélyek részére 2014. október
1. napjától módosul az alábbiak szerint.

Jelenleg hatályos
rendelkezések

Elnevezések

2014. október 1-től
hatályos rendelkezések

CIB PRÉMIUM FORINT MAGÁNSZÁMLA ALAPKONDÍCIÓK
Számlavezetés
Havi számlavezetési díj

3 199 Ft

3 199 Ft

Terhelések
Bankközi átutalás GIRO-n keresztül
CIB Internet Bank, CIB Házibank,
mobilCIB
CIB24, CIB24 Prémium vonal
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Papír alapon adott megbízás,
prémium banki tanácsadónak
adott megbízás
Bankon belüli átutalás
CIB Internet Bank, CIB Házibank,
mobilCIB
Állandó átutalási megbízás
teljesítése GIRO-n keresztül
Bankközi átutalás VIBER-en
keresztül
Befizetések

39 Ft

0 Ft

0,5%, min. 332 Ft,
max.41 000 Ft

0,5%, min. 332 Ft,
max.41 000 Ft

0,95%, min. 625 Ft,
max. 41 000 Ft

0,95%, min. 625 Ft,
max. 41 000 Ft

39 Ft

0 Ft

59 Ft

0 Ft

1%, min. 13 265 Ft,
max. 119 684 Ft

1%, min. 13 265 Ft,
max. 119 684 Ft

11,28%

11,29%
0,34 % min. 35,00 USD, max.
124,20 USD + idegen banki
költség és DHL költség
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Selejt valuta befizetés
Deviza csekk beszedése (min. 30
10
banki nap) A szolgáltatást a Bank
2013.12.16-tól nem nyújtja.

0,34 % min. 35 USD + idegen
banki költség és DHL költség

ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK, Elektronikus Bank
CIB Mobilbank
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havi 10 üzenet 0 Ft, minden
további:
25 Ft/ üzenet

SMS díj

havi 10 üzenet 0 Ft, minden
további:
25 Ft/ üzenet
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CIB FEDEZETLEN HITELEK TECHNIKAI SZÁMLA
CIB Mobilbank
SMS díj
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25 Ft/ üzenet

25 Ft/ üzenet
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Bankunk 2013. július 30-án közzétett Hirdetményében tájékoztatta ügyfeleit arról, hogy a KONDÍCIÓS LISTA
CIB Prémium Magánszámla csomag Prémium magánszemélyek részére 2013. szeptember 30-ától hatályos
módosításának értelmében a Hirdetményben meghatározott egyes kondíciók 2014. október 1-től
csökkentésre kerülnek. A díjak korábbi kedvezőtlen módosításának egyik oka a pénzügyi tranzakciós
illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvényben meghatározott, a pénzügyi szolgáltatók részére előírt tranzakciós
illeték elmaradását pótló egyszeri befizetéssel okozott többletköltség volt.
A hivatkozott jogszabályban a pénzügyi szolgáltatók részére előírt tranzakciós illeték elmaradását pótló
egyszeri befizetéssel okozott többletköltség részben került megtérülésre, ezért egyes díjaink részben
csökkentésre kerülnek.
A részbeni csökkentés mellett a díjak emelésére is sor kerül az alábbi indokok miatt:
 a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves fogyasztói árindex változása;


a pénzügyi tranzakciós illeték megfizetésével keletkezett többletköltség;



a tranzakciós illeték elmaradását pótló egyszeri befizetéssel okozott többletköltség fennmaradó
része.

Tájékoztatjuk, hogy a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvényben meghatározott, a
pénzügyi szolgáltatók részére előírt tranzakciós illeték elmaradását pótló egyszeri befizetéssel okozott
többletköltség megtérülése tekintetében díjaink felülvizsgálatra, és ennek megfelelően egyes díjaink 2016.
október 1-től csökkentésre kerülhetnek.
A módosítás a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat 20.1.4.
pontjában felsorolt, alábbi indokok alapján történt:


olyan jogszabály, jegybanki vagy egyéb rendelkezés (ideértve, de nem kizárólagosan a nemzetközi
kártyatársaságokat is) hatálybalépése vagy változása, amely a Bank számára többletköltséget vagy
bevételcsökkenést jelent;



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;



a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves fogyasztói árindex változása;



a Bank működési költségeinek - a Bank érdekkörén kívül álló okból keletkező - növekedése (különösen,
de nem kizárólagosan a Bank értékesítési pontjai és irodahelyiségei bérleti díja és fenntartási, működési
költségei, az egyes termékek és szolgáltatások értékesítéséhez, közvetítéséhez kapcsolódó, külső felek
– ideértve a Magyar Államot is - számára megfizetett jutalék költség-, illetékfizetési kötelezettség
keletkezése, annak fajlagos emelkedése, stb.)

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.
Közzététel: Budapest, 2014. július 30.
CIB Bank Zrt.
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