Hirdetmény
•

a Fogyasztók részére szóló CIB ECO Bankszámla Kondíciós Lista
2020. július 22-i módosításáról

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. július 22-től az Üzletfelek számára az alábbiak szerint kizárólag technikai okból – módosul, mivel a korábban meghirdetett akció időtartama lejárt, így a kondíciós
listából az erre vonatkozó rendelkezések törlésre kerültek.

2020. július 22. napja előtt hatályos rendelkezések:
FORINT SZÁMLA
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
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.
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. július 22. napjától hatályos rendelkezések:
A törölt részek szürke háttérrel, dőlt és félkövér betűkkel és áthúzással szerepelnek a szövegben.
FORINT SZÁMLA
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

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.
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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 korábban meghirdetett akció időtartama lejárt, így a kondíciós listából az erre vonatkozó rendelkezések
törlésre kerültek.
A kondíciós listák megtalálhatóak a www.cib.hu honlapunkon vagy bármely bankfiókunkban.
Közzététel: Budapest, 2020. július 21.
CIB Bank Zrt.
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