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Hirdetmény
a Fogyasztók részére szóló CIB ECO Bankszámla kondíciós lista
2019. február 22-ei módosításairól
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 2019. február 22-től az Üzletfelek számára az alábbiak szerint
módosul:
2019. február 22. előtt hatályos rendelkezések:
Fogyasztók részére szóló CIB ECO Bankszámla kondíciós lista:
CIB ECO DIÁK KEDVEZMÉNNYEL IGÉNYBEVEHETŐ KEDVEZMÉNYEK**
Termék / Szolgáltatás neve

Kedvezménnyel érintett díj típusa

Kedvezmény mértéke

CIB ECO bankszámla

Havi számlavezetési díj

100%

** A kedvezmény azon 18. életévét betöltött, de 24. életévét még nem betöltött Ügyfelek részére vehető igénybe, akik a
kedvezménycsomag igénylésekor érvényes nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkeznek és azt a szerződéskötéskor
bemutatják. A Bank a hallgatói jogviszony fennállását a szerződés megkötését követően nem vizsgálja. A CIB ECO bankszámla
Diákkedvezményre az Ügyfél 24. életéve betöltésének évében, az év utolsó naptári napjáig jogosult. A CIB ECO Diákkedvezmény
megszűnését követően a bankszámla tekintetében a mindenkor hatályos Fogyasztók részére szóló CIB ECO bankszámla
elnevezésű kondíciós lista standard díjai lesznek az irányadóak. A Diákkedvezményre az Üzletfél 24. életévének betöltése miatti
megszűnése esetén ahhoz, hogy a CIB ECO Bankszámla havi számlavezetési díja már a kedvezménycsomag megszűnését követő
év januárjában díjmentes legyen, úgy a mindenkori nettó minimálbér összegét elérő jóváírásnak először az Ügyfél 24. életéve
betöltésének évében, december hónapban kell teljesülnie.

FORINT SZÁMLA
Havi számlavezetési díj
legalább a mindenkori nettó minimálbér összegét elérő
jóváírásnak a díjfizetést megelőző hónapban a számlára
történő beérkezése esetén, valamint CIB ECO
Diákkedvezmény igénylése esetén2.

0 Ft
(Akció: 2019.05.31-ig legalább 91 770 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: 2019.05.31-ig legalább 91 770 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. A jóváírások beérkezését a Bank havi rendszerességgel vizsgálja és annak függvényében a megfelelő díjat a következő
hónapban terheli, illetve elengedi. CIB ECO Diákkedvezmény igénybevétele esetén a kedvezmény fennállásának ideje alatt a havi
számlavezetési díj nem kerül felszámításra.
2.

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

1/4

2

2019. február 22. napjától hatályos rendelkezések:
A változások dőlt és félkövér betűkkel kerültek feltüntetésre.
Fogyasztók részére szóló CIB ECO Bankszámla kondíciós lista:
CIB ECO FORYOU BANKSZÁMLÁRA VONATKOZÓ KEDVEZMÉNYEK**
Termék / Szolgáltatás neve

Kedvezménnyel érintett díj típusa

Kedvezmény mértéke

CIB ECO bankszámla

Havi számlavezetési díj

100%

A „CIB ECO Bankszámla Diákkedvezménnyel” nevet viselő bankszámla neve 2019. február 22-től CIB ECO ForYou
Bankszámla. A korábban CIB ECO Bankszámla Diákkedvezménnyel nevet viselő bankszámlákra a Fogyasztók részére szóló
a CIB ECO Bankszámla kondíciós listában a CIB ECO ForYou Bankszámlára vonatkozó rendelkezések alkalmazandóak.
** A kedvezmény azon 18. életévét betöltött, de 24. életévét még nem betöltött Ügyfelek részére vehető igénybe, akik a
kedvezménycsomag igénylésekor érvényes nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkeznek és azt a szerződéskötéskor
bemutatják. A Bank a hallgatói jogviszony fennállását a szerződés megkötését követően nem vizsgálja. A CIB ECO ForYou
Bankszámlához kapcsolódó kedvezményekre az Ügyfél 24. életéve betöltésének évében, az év utolsó naptári napjáig jogosult. A
CIB ECO ForYou Bankszámlához kapcsolódó kedvezmény megszűnését követően a bankszámla tekintetében a mindenkor
hatályos Fogyasztók részére szóló CIB ECO bankszámla elnevezésű kondíciós lista standard díjai lesznek az irányadóak. A CIB
ECO ForYou Bankszámlához kapcsolódó kedvezménynek az Üzletfél 24. életévének betöltése miatti megszűnése esetén ahhoz,
hogy a CIB ECO Bankszámla havi számlavezetési díja már a kedvezménycsomag megszűnését követő év januárjában díjmentes
legyen, úgy a mindenkori nettó minimálbér összegét elérő jóváírásnak először az Ügyfél 24. életéve betöltésének évében, december
hónapban kell teljesülnie.

FORINT SZÁMLA
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
(Akció: 2019.05.31-ig legalább 91 770 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: 2019.05.31-ig legalább 91 770 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. 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.
2.
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A módosítás oka:
A CIB ECO Bankszámla Diákkedvezménnyel megnevezés CIB ECO ForYou Bankszámla megnevezésre
módosul. A korábban CIB ECO Bankszámla Diákkedvezménnyel nevet viselő bankszámlákra a Fogyasztók
részére szóló CIB ECO Bankszámla kondíciós listában a CIB ECO ForYou Bankszámlára vonatkozó
rendelkezések alkalmazandóak.
A kondíciós listák megtalálhatóak a www.cib.hu honlapunkon vagy bármely bankfiókunkban.

Közzététel: Budapest, 2019.02.22.
CIB Bank Zrt.
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