HIRDETMÉNY
CIBEZZ számlacsomag Magánszemélyek részére elnevezésű
kondíciós lista 2013. december 16. napjától hatályos módosításáról
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) ezúton értesíti tisztelt Üzletfeleit, hogy 2013. december 16-tól a CIBEZZ
számlacsomag Magánszemélyek részére elnevezésű kondíciós lista az alábbiak szerint módosul:
1.
Jelenleg hatályos rendelkezés

2013. december 16-től hatályos rendelkezés

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK
13

Betéti Bankkártya
9
típusa

Visa Electron (2011. 12.19-től nem igényelhető),
13
Visa Inspire Unembossed
CIBEZZ Visa Electron (2013.06.03-tól nem igényelhető) 18,
CIBEZZ MasterCard Unembossed (2012. 09.15-től nem
igényelhető)

Főkártya éves díja az
első évben

13

Visa Electron (2011. 12.19-től nem igényelhető),
13
Visa Inspire Unembossed
CIBEZZ Visa Electron (2013.06.03-tól nem igényelhető) 18,
15
CIBEZZ MasterCard Unembossed (2012. 09.15-től nem igényelhető)

15

0 Ft

3499 Ft

A módosítás oka a Lakossági Üzletág Általános Szerződési Feltételek 2.19.1.2.1.pontban meghatározott alábbi ok:
o a Bank üzletpolitikai célkitűzéseinek megváltozása.
2.
Lábjegyzetek
Jelenleg hatályos kondíciók
15. A Bank 2012. szeptember 15-től a CIBEZZ MasterCard Unembossed típusú
bankkártyák értékesítését megszünteti.
2012. október 22-t követően a CIBEZZ MasterCard Unembossed típusú betéti
kártyát (fő- és társkártyákat egyaránt) CIBEZZ Visa Electron típusú kártyára
cseréli - a kártyák megújításakor, pótlásakor, újragyártásakor, kártyák
chipesítése során. Amennyiben egy ügyfél CIBEZZ Visa Electron és CIBEZZ
MasterCard Unembossed típusú betéti kártyával is rendelkezik, a CIBEZZ
MasterCard Unembossed kártya megújításakor, pótlásakor, újragyártásakor,
vagy chipesítése során a CIBEZZ MasterCard Unembossed bankkártya
szerződése a bankkártya lejáratával egyidejűleg megszűnik.

2013. december 16-tól hatályos kondíciók
15.

A Bank 2012. szeptember 15-től a CIBEZZ MasterCard Unembossed típusú
bankkártyák értékesítését megszünteti.
2012. október 22-t követően a CIBEZZ MasterCard Unembossed típusú betéti
kártyát (fő- és társkártyákat egyaránt) CIBEZZ Visa Electron típusú kártyára
cseréli - a kártyák megújításakor, pótlásakor, újragyártásakor, kártyák
chipesítése során. Amennyiben egy ügyfél CIBEZZ Visa Electron és CIBEZZ
MasterCard Unembossed típusú betéti kártyával is rendelkezik, a CIBEZZ
MasterCard Unembossed kártya megújításakor, pótlásakor, újragyártásakor,
vagy chipesítése során a CIBEZZ MasterCard Unembossed bankkártya
szerződése a bankkártya lejáratával egyidejűleg megszűnik.
2014. január 01-től 2014. december 31-ig a Bank az alábbiak szerint
módosítja egyoldalúan a kártyafajtákat a Lakossági Üzletág Általános
Szerződési Feltételekben meghatározott eljárásrend szerint. A Bank
- a CIBEZZ CIBEZZ Mastercard Unembossed bankkártya, CIBEZZ Visa
Electron bankkártya, a Mastercard Unembossed bankkártya, a Visa Electron
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18. 18. A Bank 2013. június 3-tól a CIBEZZ Visa Electron típusú bankkártyák
értékesítését megszünteti.

18.

bankkártyát CIB Visa Inspire Elektronikus Bankkártyára módosítja.
A módosítás időpontja: a kártya éves fordulója vagy fő- és társkártya esetében
annak a kártyának a lejárati dátumában meghatározott hónapban, amelyik
hónap a naptár szerint a legkorábbi.
Kivételek a módosítás alól:
- Ha a módosítás időpontjában a kártyabirtokos már rendelkezik olyan fajtájú
bankkártyával, amire a kártyája módosulna, akkor ez a kártya nem kerül
módosításra.
- Ha a kártyabirtokos több kártyája is ugyanarra a kártyára módosulna, csak az
a kártyafajta kerül módosításra, amelyiknek a lejárati dátumában
meghatározott hónapja a naptár szerint a legkorábbi.
18. A Bank 2013. június 3-tól a CIBEZZ Visa Electron típusú bankkártyák
értékesítését megszünteti.
2014. január 01-től 2014. december 31-ig a Bank az alábbiak szerint
módosítja egyoldalúan a kártyafajtákat a Lakossági Üzletág Általános
Szerződési Feltételekben meghatározott eljárásrend szerint. A Bank a CIBEZZ
Mastercard Unembossed bankkártya, CIBEZZ Visa Electron bankkártya, a
Mastercard Unembossed bankkártya, a Visa Electron bankkártyát CIB Visa
Inspire Elektronikus Bankkártyára módosítja. A módosítás időpontja: a kártya
éves fordulója vagy fő- és társkártya esetében annak a kártyának a lejárati
dátumában meghatározott hónapban, amelyik hónap a naptár szerint a
legkorábbi. Kivételek a módosítás alól:
- Ha a módosítás időpontjában a kártyabirtokos már rendelkezik olyan fajtájú
bankkártyával, amire a kártyája módosulna, akkor ez a kártya nem kerül
módosításra.
- Ha a kártyabirtokos több kártyája is ugyanarra a kártyára módosulna, csak az
a kártyafajta kerül módosításra, amelyiknek a lejárati dátumában meghatározott
hónapja a naptár szerint a legkorábbi.

A módosítás oka a Lakossági Üzletág Általános Szerződési Feltételek 2.19.1.2.1. és 2.19.1.2.2. pontban meghatározott alábbi ok:
o
o
o

a Bank informatikai rendszereiben, belső folyamataiban, eljárási, működési és kockázatvállalási szabályzataiban történő változás,
a Bank üzletpolitikai célkitűzéseinek megváltozása.
A Bank jogosult a Bankkártya fajtájának egyoldalú módosítására, ha a módosítás során kibocsátott Bankkártya legalább olyan tudással bír és díja,
költsége sem több mint az eredeti Bankkártya fajtáé.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy lehetősége van arra, hogy a módosításokat nem fogadja el, és ezzel együtt a bankkal megkötött keretszerződését felmondja,
amennyiben ezt a módosítás hatályba lépése előtt - személyesen bankfiókunkban vagy írásban - jelzi bankunk számára. Ebben az esetben a felmondás
azonnali hatályú és felmondási díj-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.
A kondíciós listák megtalálhatók a www.cib.hu honlapunkon vagy bármely bankfiókunkban.
Közzététel dátuma: 2013. október 14.
CIB Bank Zrt.
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
Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 044-10/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

