Hatályos: 2013. október 1-től

2013. őszi CIB Gold - Nespresso promóció szabályzata
A CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4.-14., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004) (a
továbbiakban: a Bank) promóciót szervez (a továbbiakban: a CIB Gold - Nespresso promóció), amelynek
promóciós szabályzatát (a továbbiakban: a promóciós szabályzat) az alábbiak szerint határozza meg:
1. Általános rendelkezések
A promóció időtartama (kezdő és záró időpont): 2013. október 1. - 2013. december 31.
2. A CIB Gold - Nespresso promócióval kapcsolatos információk
2.1
A CIB Gold - Nespresso promóció részvételi feltételeit a CIB Bank a www.cib.hu honlapon és a
Bank bankfiókjaiban teszi közzé.
2.2
A promóció keretében a Bank minden olyan CIB MasterCard Gold betéti vagy CIB MasterCard
Gold hitelkártyát igényelő természetes személy főkártyabirtokos részére ajándékutalványt vagy kávégépet
(a továbbiakban Ajándék). ad ajándékba, aki teljesíti az ajándékokra való jogosultság közös és különös
feltételeit.
2.2.1. A Bank azon személy részére,
•

aki 2013. augusztus 1. és 2013. szeptember 30. között igényelt CIB MasterCard Gold betéti vagy
CIB MasterCard Gold hitelkártyát és részére a gold kártya a promóció ideje alatt került kibocsátásra
vagy

•

aki 2013. augusztus 1. és 2013. szeptember 30. közötti időszak bármelyik napján CIB MasterCard
Gold betéti vagy CIB MasterCard Gold hitelkártyával már rendelkezett, ami azt jelenti, hogy
részükre a Bank a kártyát kibocsátotta, függetlenül attól, hogy a kártyát aktiválta-e, vagy használtae, de a promóció kezdő időpontjában azért nem rendelkezik CIB MasterCard Gold betéti vagy CIB
MasterCard Gold hitelkártyával, mert a gold kártyájára vonatkozó szerződés 2013. augusztus 1. és
2013. szeptember 30. közötti időszak bármelyik napján szűnt meg,

csak abban az esetben biztosítja az ajándékot, ha korábbi kártyájától eltérő típusú Gold kártya kerül
igénylésre. Jelen pont tekintetben a Gold betéti és hitelkártyák eltérő típusú kártyának minősülnek.
2.3
A Bank egy főkártyakibirtokos részére legfeljebb egy Ajándékot ad. Az ajándékra való jogosultság
feltételeinek teljesítése szempontjából a Bank az ugyanazon személy részére igényelt kártyák közül az
időben legkorábban leadott igénylést veszi figyelembe.
3. Ajándékra való jogosultság feltételei és az ajándékok
3.1. Közös feltételek:
3.1.1.

3.1.2.

a főkártyabirtokos CIB MasterGold típusú kártya vagy (vagy több kártya esetében)
kártyákra vonatkozó igénylését a Bank az általános bírálati szabályai szerint jóváhagyta, a
kártya (vagy több kártya esetében az igényelt kártyák) kibocsátásra került(ek) és
a főkártyabirtokos „Bankkártya kondíciós lista Magánszemélyek részére”, vagy a „CIB
Hitelkártyák, CIB Lízing Hitelkártya, CIB-Generali Hitelkártya, Aranykor Hitelkártya
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3.1.3.

Magánszemélyek részére” kondíciós lista szerinti standard, nem kedvezményes kártya (több
kártya esetében) fő- és tárkártya éves díj megfizetésére köteles és
a kártya vagy (több kártya igénylése esetén) valamennyi, a promóció keretén belül igényelt
kártya aktiválásra került.

3.2. Különös feltételek és az Ajandékok:
3.2.1.

Ajándékutalványra vonatkozó promóciós feltételek
A főkártyabirtokos 10.000 forint értékű Nespresso ajándékutalványt kap, amennyiben a
promóció időtartama alatt CIB MasterCard Gold betéti főkártyát, vagy CIB MasterCard
Gold hitelkártya főkártyát igényel.
Az ajándékutalvány a Nespresso üzletében (Nespresso Boutique, 1061 Budapest, Andrássy
út 27.) illetve a Nespresso Club ingyenes telefonvonalán (06 80 258 280) keresztül telefonos
rendelés keretében, 2014. december 31-ig használható fel.

Kizárólag Nespresso termékek – kávékapszulák, kiegészítők és készülékek –
vásárlására használható fel. Telefonos megrendelés esetén az ajándékutalvány a
szállítási költség kifizetésére is felhasználható.
Az ajándékutalvány felhasználása a Nespresso
kedvezményeivel és akcióival nem vonható össze.

egyéb,

hatályban

lévő

Az ajándékutalvány készpénzre, illetve más fizetési eszközre sem részben, sem
teljesen nem átváltható, ajándékutalványból készpénz nem adható vissza.
Az ajándékutalvány csak ez összegben váltható be, továbbértékesítése vagy
másolása tilos, kizárólag a Nespresso által pecséttel és aláírással ellátott, eredeti
ajándékutalvány váltható be.
Az ajándékutalványt pótolni nem áll módunkban.
3.2.2.

Kávágépre vonatkozó promóciós feltételek
A főkártyabirtokos Nespresso Krups Essenza 2140 típusú kávégépet kap, amennyiben a
promóció időtartama alatt egyidejűleg igényel CIB MasterCard Gold betéti fő- és
társkártyát, vagy egyidejűleg igényel CIB MasterCard Gold hitelkártya fő- és társkártyát.

3.3. Az Ajándékok átvételének helye
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

Ha az igényelt kártyát a Bank postai úton juttatja el a főkártyabirtokos részére, az ajándékot
az igényléskor a résztvevő által választott bankfiókban veheti át.
Ha az igényelt kártyát a Bank az igénylő választása alapján valamelyik bankfiókban adja át a
főkártyabirtokos részére, akkor az ajándék ugyanebben a bankfiókban vehető át.
Az Ajándék átvételére aktivált kártya esetén kerülhet sor.
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3.4. Az Ajándékok átvételének ideje
3.4.1.
3.4.2.

Az Ajándékok átadására 2013. október 28-től kezdődően kerül sor.
Az Ajándék a 2013. október 28. előtt igényelt kártyák esetében 2013. október 28-tól, az
2013. október 28-a után igényelt kártyák esetében az igénylést követő 11. munkanaptól
számított legkésőbb 2 hétig vehető át a Részvevő által meghatározott bankfiókban. A Bank a
Résztvevő által megadott mobiltelefonszámon értesíti a főkártyabirtokost, hogy az ajándéka
átvehető.

3.5. Az ajándékra való jogosultság tekintetében – ellenkező bizonyításig – a bank nyilvántartása az
irányadó. Amennyiben a 2013. őszi CIB Gold - Nespresso promóció bármely Résztvevőjének
panasza merülne fel, a Bank panaszkezelési szabályzata alapján jelezheti.
4.

A promócióból kizárt személyek
A promócióban nem vehetnek részt:
-

a CIB Bank munkavállalói és tisztségviselői, valamint azok közeli hozzátartozói továbbá
azok a lakossági üzletfelek, akik Munkavállalói Juttás Csomaggal (XXL) vagy CIB Private
Banking Magánszámlával illetve
CIB MasterCard Gold betéti kártya vonatkozásában azok az ügyfelek, akik CIB Prémium
Magánszámlával rendelkeznek.

5.

A promóciót a CIB Bank Zrt. szervezi.

6.

A Bank jogosult a jelen promóciós szabályzatot nem visszamenőleges hatállyal, a résztvevők számára
nem hátrányosan, egyoldalúan módosítani.

7.

A Bank továbbá fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan részvétel, visszaélés, vagy ezek
gyanúja esetén a promóciót bármikor indoklás nélkül a jövőre vonatkozóan visszavonja. A visszavonás
a folyamatban lévő igénylések tekintetében is megszűnteti a promóciót.

8.

Az előbbi esetekben a Bank az Üzletfelet a bankfiókokban elhelyezett és a honlapon feltüntetett
hirdetményekben tájékoztatja

9.

A promóció során a természetes személy részére juttatott Ajándék a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény rendelkezései alapján olyan üzletpolitikai célból adott kedvezmény, amely
után sem a juttatónak, sem a juttatásban részesülő természetes személynek nem keletkezik adófizetési
kötelezettsége.

Budapest, 2013. szeptember 30.
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