HIRDETMÉNY
ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSÁRÓL

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám.: 01-10-041004) tájékoztatja
Ügyfeleit, hogy a Gold hitelkártya ügyfél-tájékoztató 2015. április 3-i hatállyal kedvezően változik.

2015. április 3. előtt hatályos rendelkezések
Használja a CIB Bank pénzét – akár 45 napig kamatmentesen*!
Bizonyára már Önnel is előfordult, hogy vásárolni szeretett volna, de éppen nem volt a pénztárcájában
megfelelő mennyiségű készpénz. A CIB Hitelkártyával bármikor, akár hó végén is szabadon
vásárolhat, hiszen nem a saját pénzét, hanem személyre szabott hitelkeretét költi. Az első évre
megállapított hitelkeret összege az igazolt nettó jövedelem akár kétszeresét is elérheti. Egy
hagyományos bankkártya a folyószámlán elhelyezett összeg erejéig használható. A CIB Hitelkártyával
viszont a bank pénzét használhatja akár 45 napig kamatmentesen*. Ráadásul, amíg Ön
hitelkártyájával vásárol, megtakarított pénze befektetéseiben kamatozhat.

2015. április 3-tól hatályos rendelkezések:
Használja a CIB Bank pénzét – akár 45 napig kamatmentesen*!
Bizonyára már Önnel is előfordult, hogy vásárolni szeretett volna, de éppen nem volt a pénztárcájában
megfelelő mennyiségű készpénz. A CIB Hitelkártyával bármikor, akár hó végén is szabadon
vásárolhat, hiszen nem a saját pénzét, hanem személyre szabott hitelkeretét költi. Az első évre
megállapított hitelkeret összege az igazolt nettó jövedelem akár háromszorosát is elérheti. Egy
hagyományos bankkártya a folyószámlán elhelyezett összeg erejéig használható. A CIB Hitelkártyával
viszont a bank pénzét használhatja akár 45 napig kamatmentesen*. Ráadásul, amíg Ön
hitelkártyájával vásárol, megtakarított pénze befektetéseiben kamatozhat.

2015. április 3. előtt hatályos rendelkezések
Ki igényelhet CIB Hitelkártyát?
CIB Gold Hitelkártya
Főkártyabirtokos:
•

Minimum havi nettó jövedelem 375 000 Ft

2015. április 3-tól hatályos rendelkezések:
Ki igényelhet CIB Hitelkártyát?
CIB Gold Hitelkártya
Főkártyabirtokos:
•

Minimum havi nettó jövedelem 250 000 Ft
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