Hatályos: 2016. május 5-től
(Tartalmazza a 2016. július 31. napján meghirdetett módosítást)

PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT
CIB ECO bankszámlához kapcsolódó számlanyitási
Akcióról
(1. számú módosítással egységes szerkezetben)
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
CIB ECO bankszámlához kapcsolódó számlanyitási promóciót szervez, melynek feltételeit az alábbiak
szerint határozza meg:
1. A promóció időtartama (kezdő és záró időpont): 2016. május 5. - 2016. szeptember 30.
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.
4. Résztvevők

4.1. A promócióban az a fogyasztónak minősülő nagykorú üzletfél vehet részt, aki a promóció
időtartama alatt CIB ECO bankszámlát nyit és a számlanyitás időpontjában nem rendelkezik a CIB
Banknál élő lakossági folyószámla szerződéssel.

4.2. A promócióban nem vehetnek részt a CIB Bank munkavállalói.
5. Az ajándékra való jogosultság feltételei
Az ajándékra jogosult az az Üzletfél, aki a promóció időtartama alatt CIB ECO bankszámlát nyit és a
számlanyitás időpontjában nem rendelkezik a CIB Banknál élő lakossági folyószámla szerződéssel.
6. Az ajándék átadására a bankszámla megnyitásával egyidőben, a bankfiókban kerül sor.
7. 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.
8. Az ajándék készpénzre, illetve más fizetési eszközre sem részben, sem teljesen nem átváltható, és
továbbértékesítése tilos.
9. Az elveszett, Üzletfél hibájából adódóan megsérült ajándékot pótolni nem áll módunkban.
10. Az ajándék átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és
kiadások az Üzletfelet terhelik.
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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 13. pontban meghatározott helyen kifüggesztett módosított
Promóciós Szabályzat és Hirdetmény útján.
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. Jelen promóciós szabályzatot a CIB Bank a www.cib.hu honlapon és a CIB Bank bankfiókjaiban teszi
közzé.

Budapest, 2016. július 31.
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