HIRDETMÉNY
A magánszemélyek bankszámláira
vonatkozó kondíciós lista
2014. június 11. napjától hatályos módosításáról
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) tájékoztatja Üzletfeleit, hogy a
Magánszemélyek bankszámláira vonatkozó Kondíciós Lista 2014. június 11. napjától kedvezően változik
az alábbiak szerint:
Hatályos rendelkezés
2014. június 11-től hatályos rendelkezés
Havi számlavezetési díj
Havi számlavezetési díj
legalább havi 50.000 Ft, egyösszegű jövedelem legalább havi 50.000 Ft, egyösszegű jövedelem
átutalás és legalább 2 db megbízás
átutalás és legalább 2 db megbízás
tetszőlegesen kombinálva az alábbiak közül:
tetszőlegesen kombinálva az alábbiak közül:
- csoportos beszedési megbízásra vonatkozó
- csoportos beszedési megbízásra vonatkozó
felhatalmazás
felhatalmazás
- Díjnet számlafizetés teljesítése Internet bankon
- Díjnet számlafizetés teljesítése Internet bankon
keresztül
keresztül
- minimum 1000 Ft állandó átutalási, illetve Internet - minimum 1000 Ft állandó átutalási, illetve Internet
Bankon megadott eseti átutalási megbízás
Bankon vagy mobilCIB-en megadott eseti átutalási
teljesítése
megbízás teljesítése
Csoportos beszedés teljesülése esetén
Csoportos beszedés teljesülése esetén
felszámítandó díj CIB Nyugdíjas Bankszámla
felszámítandó díj CIB Nyugdíjas Bankszámla
Plusz esetén: 0 Ft/tranzakció
Plusz esetén: 154 Ft/tranzakció
CIB Internet alapú Elektronikus Szolgáltatások (CIB
4
Internet Bank, mobilCIB)
- Biztonsági SMS üzenetek előfizetési díja
(értesítés bejelentkezésekről és a letiltásokról)
CIB Classic Magánszámla és CIB Nyugdíjas
Bankszámla Plusz esetén:
56 Ft / hó / Felhasználó
Akciós díj 2013.09.30-tól 2013.12.15-ig 52 Ft/hó

Az akció véget ért, ezért törlésre kerül:

CIB Internet alapú Elektronikus Szolgáltatások (CIB
4
Internet Bank, mobilCIB)
- Biztonsági SMS üzenetek előfizetési díja (értesítés
bejelentkezésekről és a letiltásokról)
CIB Classic Magánszámla és CIB Nyugdíjas
Bankszámla Plusz esetén:
56 Ft / hó / Felhasználó
A változás a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat 20.1.4.
pontjában felsorolt, alábbi indoka alapján történt:
-

a Bank informatikai rendszereiben, belső folyamataiban, eljárási, működési és kockázatvállalási
szabályzataiban történő változás, azaz hibajavítás. a hibajavítás során a fent meghatározottak a
2014. április 30-tól hatályos kondíciós lista szerint kerültek módosításra.

Tájékoztatjuk Üzletfeleinket, hogy 2014. május 9-től jelen hirdetménnyel hatályba lépő módosításig a havi
számlavezetési díjakat a Bank a 2014. április 30-tól 2014. május 8-ig hatályos kondíciós lista alapján, azaz
az Üzletfelekre nézve a kedvezőbb feltételek alapján állapította meg illetve a csoportos beszedés teljesülése
esetén felszámítandó díj sem került felszámításra CIB Nyugdíjas Bankszámla Plusz esetén.
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 a Bank számára. Ebben az esetben a felmondás azonnali
hatályú és felmondásidíj-mentes. A Bank a módosítást az üzletfél által elfogadottnak tekinti, ha az üzletfél a
módosítás hatálybalépése előtt a fentieknek megfelelően a bankot nem tájékoztatja arról, hogy a szerződést
felmondja.
Közzététel: Budapest, 2014. június 10.
CIB Bank Zrt.
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