Hirdetmény
•

a Fogyasztók részére szóló CIB ECO Bankszámla kondíciós lista
2020.01.16-i módosításól.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) ezúton értesíti tisztelt Üzletfeleit,
hogy a fent meghatározott kondíciós lista 2020. január 16-tól az Üzletfelek számára az alábbiak szerint
kedvezően módosul:
2020. január 16. napja előtt hatályos rendelkezés:
Fogyasztók részére szóló CIB ECO Bankszámla kondíciós lista:
FORINT SZÁMLA
Éves kamat: 0,01%

Látraszóló kamat

EBKM: 0,01%
Kényszerhitel kamata

27,99%

Kamat jóváírása forintszámlán

minden naptári hónapban, az utolsó banki munkanapon

Kényszerhitel kamat terhelése

minden naptári hónapban, az utolsó banki munkanapon

Számlanyitási minimum összeg

nincs

Havi számlavezetési díj

2095 Ft 1

Havi számlavezetési díj
legalább a mindenkori nettó minimálbér összegét elérő
jóváírásnak a díjfizetést megelőző hónapban a számlára
történő beérkezése esetén, valamint CIB ECO ForYou
Bankszámla igénylése esetén. 2

0 Ft

Amennyiben a számlavezetési díj terhelését megelőző hónapban legalább a mindenkori nettó minimálbérnek megfelelő
összegű jóváírás érkezik átutalással) (saját számlák közötti átvezetés, készpénzes befizetés nem számít bele), akár több
tételben is a bankszámlára, akkor a havi számlavezetési díj nem kerül terhelésre, az 0 Ft.
2

A jóváírások beérkezését a Bank havi rendszerességgel vizsgálja és annak függvényében a megfelelő díjat a következő hónapban
terheli, illetve elengedi.
CIB ECO ForYou Bankszámla igénybevétele esetén a kedvezmény fennállásának ideje alatt a havi számlavezetési díj nem kerül
felszámításra.

2020. január 16. napjától hatályos rendelkezés:
A változások és kiegészítések szürke háttérrel, dőlt és félkövér betűkkel kerültek feltüntetésre.
Fogyasztók részére szóló CIB ECO Bankszámla kondíciós lista:
CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest, Medve utca 4–14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 Nyilvántartó
cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004 Adószám: 10136915-4-44 CSASZ: 17781028-5-44 KASZ:
HU17781028 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 044-10/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB
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FORINT SZÁMLA
Éves kamat: 0,01%

Látraszóló kamat

EBKM: 0,01%
Kényszerhitel kamata

27,99%

Kamat jóváírása forintszámlán

minden naptári hónapban, az utolsó banki munkanapon

Kényszerhitel kamat terhelése

minden naptári hónapban, az utolsó banki munkanapon

Számlanyitási minimum összeg

nincs

Havi számlavezetési díj

2095 Ft 1

Havi számlavezetési díj

0 Ft

legalább a mindenkori nettó minimálbér összegét elérő
jóváírásnak a díjfizetést megelőző hónapban a számlára
történő beérkezése esetén, valamint CIB ECO ForYou
Bankszámla igénylése esetén. 2

(Akció: 2020.05.31-ig legalább 99 085 Ft összeget
elérő jóváírásnak - a számlavezetési díjterhelést
megelőző hónapban - a számlára történő
beérkezése esetén a havi számlavezetési díj 0 Ft)2

Amennyiben a számlavezetési díj terhelését megelőző hónapban legalább a mindenkori nettó minimálbérnek megfelelő
összegű jóváírás érkezik átutalással) (Akció: 2020.05.31-ig legalább 99 085 Ft összeget elérő jóváírás) (saját számlák
közötti átvezetés, készpénzes befizetés nem számít bele), akár több tételben is a bankszámlára, akkor a havi
számlavezetési díj nem kerül terhelésre, az 0 Ft.
2

A jóváírások beérkezését a Bank havi rendszerességgel vizsgálja és annak függvényében a megfelelő díjat a következő hónapban
terheli, illetve elengedi.
CIB ECO ForYou Bankszámla igénybevétele esetén a kedvezmény fennállásának ideje alatt a havi számlavezetési díj nem kerül
felszámításra.

A módosítás oka:
A Bank Fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat 20.1.4. pontja
alapján a Bank üzletpolitikai célkitűzéseinek megváltozása.
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.
Közzététel: Budapest, 2020. január 15.
CIB Bank Zrt.
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