Hatályos: 2015. október 12-től
PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT
CIB bankkártyákhoz kapcsolódó
2015. évi karácsonyi vásárlási akcióról
A CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4.-14., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004) (a
továbbiakban: a CIB Bank) a fogyasztónak minősülő üzletfelek (a továbbiakban: magánszemélyek) részére
kibocsátott CIB bankkártyákhoz kapcsolódó 2015. évi karácsonyi vásárlási promóciót szervez, melynek
feltételeit az alábbiak szerint határozza meg:
1. A promóció időtartama (kezdő és záró időpont): 2015. október 12. - 2015. december 6.
2. A promóció szervezője: a CIB Bank Zrt.
3. Promóció
A promóció keretében azon résztvevők, akik teljesítik a jelen szabályzatban meghatározott feltételeket
egy 2000 mAh kapacitású, USB kábellel rendelkező Powerbank, azaz hordozható töltő ajándékra
jogosultak.
Az ajándékok a 19.000 db készlet erejéig állnak rendelkezésre. Ha az ajándékra jogosultság
feltételeinek teljesítése alapján több ajándékot kellene kiosztani, mint amennyi készlet a Bank
rendelkezésére áll, akkor a regisztráció időrendi sorrendjében kerülnek kiosztásra az ajándékok a
kártyabirtokosok részére.
4. Résztvevők

4.1. A promócióban az a fogyasztónak minősülő nagykorú üzletfél vehet részt, aki a CIB Bank által
magánszemélyek részére kibocsátott forint alapú betéti- vagy hitelkártya főkártya vagy társkártya
birtokosa.

4.2. A promócióban nem vehetnek részt:
a) a CIB Bank munkavállalói továbbá
b) azok a fogyasztónak (magánszemélynek) minősülő üzletfelek, akik Munkavállalói Juttás
Csomaggal (XXL), vagy CIB Private Banking Magánszámlával, vagy CIB Prémium
Magánszámlával rendelkeznek.
5. Az ajándékra való jogosultság feltételei

5.1. Az ajándékra jogosult az a résztvevő, aki teljesíti az alábbi feltételeket:
a) a regisztráció során megadott bankkártyával a promóció időtartama alatt legalább 20 darab,
alkalmanként minimum 3000 Ft értékben Vásárlásnak minősülő forint devizanemű Bankkártya
Tranzakciót végez, azaz bankkártyával forintban vásárol és
b) 2015. december 6. 24.00-ig regisztrál a CIB Bank honlapján, a www.cib.hu/karacsonyiakcio
oldalon hiánytalanul megadott adataival (CIB lakossági bankkártya számával, e-mail címével, és
az ajándék átvételi helyéül szolgáló CIB bankfiók kiválasztásával), a regisztráció során elfogadja
a jelen Promóciós Szabályzatot, és ezt a regisztrációt a CIB Bank 2015. december 6. 24.00-ig
egy megerősítő email üzenetben visszaigazolja és
c) a promócióra regisztrált CIB bankkártyája 2015. december 11-én aktív/élő státuszú.
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5.2. A regisztrációt követően a CIB Bank a regisztrálásról egy megerősítő e-mailt küld a résztvevő által
megadott e-mail címre. Ha a résztvevő a regisztrálást követő 24 órán belül nem kapja meg
megerősítő e-mailt, a regisztrációt újra el kell végeznie. Egy résztvevő több bankkártyájával is
regisztrálhat. Ha egy résztvevő ugyanazon bankkártyával többször regisztrált, a CIB Bank a
legkorábbi dátummal visszaigazolt regisztrációt tekinti érvényesnek.

5.3. A promócióban Vásárlásnak minősül, ha a promócióban résztvevő kártyabirtokos a bankkártyát
áruk megvásárlására és/vagy szolgáltatások igénybevételére használja, azaz az áruk és
szolgáltatások ellenértékét kifizette és az áruk és a szolgáltatások ára forintban kerül
meghatározásra. Nem minősülnek bankkártyával történő vásárlásnak a készpénzfelvételek, illetve
az egyéb, bankkártyához kapcsolódó szolgáltatások díjai.

5.4. A promóció során a Vásárlás értékeként az adott tranzakciónak a bankkártyához kapcsolódó
számlán lekönyvelt forint összege kerül figyelembe vételre.

5.5. A promóció időtartama alatti vásárlásnak minősül, ha a vásárlás időpontja 2015. október 12. 0.00
és 2015. december 6. 24.00 óra közötti időszakra esik és a Vásárlás összege a bankkártyához
kapcsolódó számlán legkésőbb 2015. december 11-ig könyvelésre kerül.

5.6. A promóció során a résztvevő annyi ajándékra jogosult, ahány bankkártyával regisztrált és
teljesítette az 5.1 pontban meghatározott feltételeket. Ugyanazzal a kártyaszámmal történő
regisztráció esetén azonban a résztvevő csak egyszer, a legkorábbi dátummal visszaigazolt
regisztráció alapján jogosult az ajándékra.

5.7. Annak vizsgálatakor, hogy az 5.1. a) pontban meghatározott feltétel teljesült-e a promóció
időtartama alatt mind a visszaigazolt regisztráció előtti, mind a visszaigazolt regisztráció utáni
vásárlások figyelembe vételre kerülnek, azaz nem csak a visszaigazolt regisztráció utáni vásárlások
számítanak bele vásárlások darabszámába.

5.8. A promócióban a hibásan megadott adatokkal vagy hiányosan kitöltött regisztráció a feltételek nem
teljesülését jelenti, így az Üzletfél ajándékra nem jogosult.
6. Az ajándékra való jogosultság tekintetében a bank nyilvántartása az irányadó. Amennyiben a promóció
kapcsán panasz merül fel, az ügyfelek a CIB Bank panaszkezelési szabályzata alapján jelezhetik ezt a
CIB Bank felé.
7. Az ajándékra való jogosultságról, és az ajándék átvételével kapcsolatos információkról (helyszín,
időpont) a CIB Bank a regisztráció során megadott e-mail címre értesítést küld 2015. december 20-ig.
Az ajándékok 2016. január 29-ig vehetőek át a regisztráció során megadott CIB Bank bankfiókjában.
8. Az ajándék készpénzre, illetve más fizetési eszközre sem részben, sem teljesen nem átváltható, és
továbbértékesítése tilos.
9. A meghibásodott ajándékot az átvételtől számított 6 hónapon belül a CIB Bank cseréli. Az elveszett,
ügyfél hibájából adódóan megsérült ajándékot pótolni nem áll módunkban.
10. Az ajándék átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és
kiadások az ügyfelet terhelik.
11. A Bank fenntartja a jogot jelen Promóciós Szabályzat egyoldalú, nem kedvezőtlen módosításra. Az
Üzletfeleket érintő nem kedvezőtlen változásról a Bank legkésőbb a hatálybalépés napját megelőző
Banki Napon értesíti az Üzletfeleket a 14. pontban meghatározott helyen kifüggesztett módosított
Promóciós Szabályzat és Hirdetmény útján. A jelen Promóciós Szabályzatban nem szabályozott
kérdésekben a „Bankkártya Kondíciós lista Magánszemélyek részére”, a „Kondíciós lista CIB
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Hitelkártyák, CIB Lízing Hitelkártya, CIB-Generali Hitelkártya, Aranykor Hitelkártya”, „CIB
Bevásárlókártya Devizabelföldi magánszemélyek részére” „CIB Café Hitelkártya”, és a fogyasztók és
egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzatban meghatározottak az
irányadóak. A Bank továbbá fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan részvétel, visszaélés,
vagy ezek gyanúja esetén a promóciót bármikor indoklás nélkül a jövőre vonatkozóan visszavonja,
melyről a 14. pontban meghatározott helyen kifüggesztett Hirdetmény útján tájékoztatja az Üzletfeleket.
12. A promóció során a természetes személy részére juttatott ajándék a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) rendelkezései alapján olyan üzletpolitikai célból adott adómentes
kedvezmény, amely után sem a juttatónak, sem a juttatásban részesülő természetes személynek nem
keletkezik adófizetési és egyéb adókötelezettsége.
13. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
értelmében a promóció alatt az adatok kezelését, illetőleg feldolgozását a CIB Bank a promóció
lebonyolítása céljából, az ahhoz szükséges ideig, de maximum 2016. december 31-ig végzi.
14. Jelen promóciós szabályzatot a CIB Bank a www.cib.hu honlapon és a CIB Bank bankfiókjaiban teszi
közzé.

Budapest, 2015.10.09
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