HIRDETMÉNY
CIB CAFÉ HITELKÁRTYÁRA, CIB GOLD HITELKÁRTYÁRA ÉS CIB FOLYÓSZÁMLAHITELRE
VONATKOZÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSÁRÓL

I.

A változással érintett ügyféltájékoztatók

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) tájékoztatja
Ügyfeleit, hogy az alábbiakban meghatározott ügyfél-tájékoztató 2014. október 1-i hatállyal a
következők szerint változik.
Módosítással érintett ügyfél-tájékoztató megnevezése:
• CIB Café Hitelkártya Magánszemélyek részére
• CIB Gold Hitelkártya
• CIB Folyószámlahitel
II.

A változás

1. ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ CIB Café Hitelkártya Magánszemélyek részére

Jelenleg hatályos rendelkezés:
Kiegészítő szolgáltatás
•

Espresso szolgáltatási csomag

Az Espresso Szolgáltatási Csomag választása esetén a hitelkártyaszámlához tartozó kártyabirtokosok
a szolgáltatási csomag havi díjának ellenében a fordulónapi SMS üzeneten felül a CIB Mobilbank
Kártyafigyelő szolgáltatás összes értesítő SMS üzenetét megkapják (például a vásárlásokról,
készpénzfelvételről szóló SMS üzenetek), valamint Bank a hitelkártyával (ideértve a társkártyát is)
forintban történt vásárlások után 1%-os legfeljebb azonban 5 000 Ft visszafizetést teljesít naptári
negyedévente.
Espresso Szolgáltatási Csomag részletek az erről szóló Ügyfél-tájékoztatóban.

2014. október 1-én vagy azt követően igényelt hitelkártyákra vonatkozó feltételek:
Kiegészítő szolgáltatás
•

Espresso szolgáltatási csomag

Az Espresso Szolgáltatási Csomag választása esetén a hitelkártyaszámlához tartozó kártyabirtokosok
a szolgáltatási csomag havi díjának ellenében a fordulónapi SMS üzeneten felül a CIB Mobilbank
Kártyafigyelő szolgáltatás összes értesítő SMS üzenetét megkapják (például a vásárlásokról,
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készpénzfelvételről szóló SMS üzenetek), valamint Bank a hitelkártyával (ideértve a társkártyát is)
forintban történt vásárlások után visszafizetést teljesít naptári negyedévente.
Espresso Szolgáltatási Csomag részletek az erről szóló Ügyfél-tájékoztatóban.

Jelenleg hatályos rendelkezés:
CIB Café Hitelkártya
Főkártyabirtokos:
•
Állandó magyarországi lakcímmel rendelkező, devizabelföldi magánszemély
•

Életkor

20-65 év

•

Minimum havi nettó jövedelem

100 000 Ft

•

Hitelkeret minimum összege

200 000 Ft

•

Hitelkeret maximum összege

1 000 000 Ft

•

Egy magán és egy munkahelyi telefonos elérhetőséggel rendelkezik

•
Alkalmazottak esetén legalább 12 hónapos folyamatos, határozatlan idejű munkaviszony, ebből
minimum 9 hónap a jelenlegi munkahelyen
•
Egyéni vállalkozók esetén legalább 12 hónapos folyamatos tevékenység ugyanabban az
iparágban
•

Nem szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszerben negatív múlttal

•

Társkártya igénylés:

14 éves életkortól

2014. október 1-én vagy azt követően igényelt hitelkártyákra vonatkozó feltételek:
CIB Café Hitelkártya
Főkártyabirtokos:
•
Állandó magyarországi lakcímmel rendelkező, devizabelföldi magánszemély
•

Életkor

20-65 év

•

Minimum havi nettó jövedelem

100 000 Ft

•

Hitelkeret minimum összege

200 000 Ft

•

Hitelkeret maximum összege

1 000 000 Ft

•

Egy magán és egy munkahelyi telefonos elérhetőséggel rendelkezik

•
Alkalmazottak esetén legalább 3 hónapos folyamatos, határozatlan idejű munkaviszony
•
Egyéni vállalkozók esetén legalább 12 hónapos folyamatos tevékenység ugyanabban az
iparágban
•

Nem szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszerben negatív múlttal

•

Társkártya igénylés:

14 éves életkortól

Jelenleg hatályos rendelkezés:
Az igényléshez szükséges dokumentumok
• Utolsó havi telefonszámla és befizetést igazoló dokumentum, vagy a lakóhelyre vonatkozó utolsó
havi közüzemi számla és a befizetést igazoló dokumentum.
Amennyiben Ön alkalmazott:
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•

A munkáltató által aláírt és lepecsételt munkáltatói igazolás a CIB Bank által elfogadott
nyomtatványon

2014. október 1-én vagy azt követően igényelt hitelkártyákra vonatkozó feltételek:
A jelzett feltételek törölve.

Jelenleg hatályos rendelkezés:

A CIB Café Hitelkártya és a kamatmentesség részletes feltételeit a hatályos hitelkártyára vonatkozó
kondíciós lista, az általános szerződési feltételeket a „Lakossági Üzletág Általános Szerződési
feltételek” c. dokumentum, a CIB Hitelfedezeti Védelem feltételeit a Hitelfedezeti Védelem élet-,
baleset- és egészségbiztosítási, munkanélküliségi biztosítási feltételek tartalmazzák, amelyek
megtalálhatóak bankfiókjainkban, illetve honlapunkon.
Jelen tájékoztató kizárólag a figyelemfelkeltés célját szolgálja, nem minősül a CIB Bank részéről
nyilvános ajánlattételnek, nem jogosít kedvezmény igénybevételére.

2014. október 1-én vagy azt követően igényelt hitelkártyákra vonatkozó feltételek:
A CIB Café Hitelkártya és a kamatmentesség részletes, továbbá az Espresso Szolgáltatási Csomag
feltételeit a CIB Café hitelkártyára vonatkozó kondíciós lista, a fogyasztók és egyéni vállalkozók
részére szóló Általános Lakossági Üzetszabályzat, a fogyasztók részére szóló Bankkártyákra
vonatkozó Különös Üzletszabályzat és a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló
Bankszámlákra és fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat, a biztosítás részletes
feltételeit a vonatkozó biztosítási feltétel tartalmazza, amelyek megtalálhatóak bankfiókjainkban, illetve
www.cib.hu honlapunkon.
A biztosítások szerződője a CIB Bank Zrt., képviseletében eljár a CIB Biztosítási Alkusz Kft., mint
független biztosításközvetítő, a kártyabirtokosok mint biztosítottak vesznek részt a biztosításban.
Jelen tájékoztatás nem teljes körű.

2. ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ CIB Gold Hitelkártya
Jelenleg hatályos rendelkezés:
Vásárlásai után még visszatérítést is kap!
A Bank naptári negyedévente maximum 500 000 forint összértékű, 8 üzleti kategórián belüli
(benzinkút, otthon, ruházat, szépségápolás-egészség, utazás, barkács-kert, elektronikai áruházak,
szórakozás), HUF-ban (forintban) történt Vásárlás útján felhasznált összeg után teljesít 1%-os
jóváírást a Főkártyabirtokos részére, amennyiben a Hitelkártyaszámla tartozó Hitelkártyák birtokosai
az érintett negyedévben összesen legalább 60 000 forint összértékben vásároltak.
A részvételi feltételeket a 2012. július 1-től visszavonásig érvényes „a Hitelkártyákhoz és
Bevásárlókártyákhoz kapcsolódó Vásárlással felhasznált összeg után nyújtott jóváírásról” című
szabályzat tartalmazza, amely megtalálható a CIB bankfiókokban, illetve a www.cib.hu honlapon.
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2014. október 1-én vagy azt követően igényelt hitelkártyákra vonatkozó feltételek:
Vásárlásai után még visszatérítést is kap!
A Bank naptári negyedévente maximum 500 000 forint összértékű, 8 üzleti kategórián belüli
(benzinkút, otthon, ruházat, szépségápolás-egészség, utazás, barkács-kert, elektronikai áruházak,
szórakozás), HUF-ban (forintban) történt Vásárlás útján felhasznált összeg után jóváírást teljesít a
Főkártyabirtokos részére, amennyiben a Hitelkártyaszámla tartozó Hitelkártyák birtokosai az érintett
negyedévben összesen legalább 60 000 forint összértékben vásároltak.
A részvételi feltételeket a 2012. július 1-től visszavonásig érvényes „a Hitelkártyákhoz és
Bevásárlókártyákhoz kapcsolódó Vásárlással felhasznált összeg után nyújtott jóváírásról” című
szabályzat tartalmazza, amely megtalálható a CIB bankfiókokban, illetve a www.cib.hu honlapon.

Jelenleg hatályos rendelkezés:
CIB Gold Hitelkártya
Főkártyabirtokos:
•

Állandó magyarországi lakcímmel rendelkezik

•

Életkor

30-65 év

•

Minimum havi nettó jövedelem

375 000 Ft

•

Hitelkeret minimum összege

750 000 Ft

•

Hitelkeret maximum összege

2 000 000 Ft

•

Egy magán és egy munkahelyi telefonos elérhetőséggel rendelkezik

•

Alkalmazottak esetén legalább 12 hónapos folyamatos, határozatlan idejű munkaviszony, ebből
minimum 9 hónap a jelenlegi munkahelyen
•
Egyéni vállalkozók esetén legalább 12 hónapos folyamatos tevékenység ugyanabban az
iparágban
•

Nem szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszerben

•

Társkártya igénylés:

14 éves életkortól
Minden főkártyához 3 darab társkártya igényelhető.

2014. október 1-én vagy azt követően igényelt hitelkártyákra vonatkozó feltételek:
CIB Gold Hitelkártya
Főkártyabirtokos:
•

Állandó magyarországi lakcímmel rendelkezik

•

Életkor

20-65 év

•

Minimum havi nettó jövedelem

375 000 Ft

•

Hitelkeret minimum összege

750 000 Ft

•

Hitelkeret maximum összege

2 000 000 Ft

•
•

Egy magán és egy munkahelyi telefonos elérhetőséggel rendelkezik
Alkalmazottak esetén legalább 3 hónapos folyamatos, határozatlan idejű munkaviszony

•
Egyéni vállalkozók esetén legalább 12 hónapos folyamatos tevékenység ugyanabban az
iparágban
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•

Nem szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszerben

•

Társkártya igénylés:

14 éves életkortól
Minden főkártyához 3 darab társkártya igényelhető.

Jelenleg hatályos rendelkezés:
Az igényléshez szükséges dokumentumok
• Elsődlegesen az utolsó havi telefonszámla és befizetést igazoló dokumentum vagy közüzemi
számla és a befizetést igazoló dokumentum
Amennyiben Ön alkalmazott:
• 30 napnál nem régebbi a munkáltató által aláírt és lepecsételt munkáltatói igazolás a CIB Bank által
elfogadott nyomtatványon
• Abban az esetben, ha legalább 6 hónapja CIB Banknál vezetett folyószámlára érkezik a jövedelem,
akkor nem kell benyújtani a munkáltatói igazolást
2014. október 1-én vagy azt követően igényelt hitelkártyákra vonatkozó feltételek:
A jelzett feltételek törölve.

Jelenleg hatályos rendelkezés:
A CIB Gold Hitelkártya és a kamatmentesség részletes feltételeit a fogyasztók részére szóló
bankkártyákra vonatkozó Különös Üzletszabályzat, a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló
Bankszámlákra vonatkozó Különös Üzletszabályzat és a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére
szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat és a „CIB Hitelkártyák, CIB Lízing Hitelkártya, CIB-Generali
Hitelkártya, Aranykor hitelkártya magánszemélyek részére” című kondíciós lista tartalmazza. A Teljes
Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok
figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató
értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A feltüntetett MasterCard Gold THM értékének számítása
750.000.- Ft hitelkeret és 3 éves futamidő figyelembevételével történt. Elszámolási időszak hossza: 30
nap.
A biztosítások részletes feltételeit a vonatkozó biztosítási feltételek tartalmazzák. A biztosítás
szerződője a CIB Bank Zrt., képviseletében eljár a CIB Biztosítási Alkusz Kft., mint független
biztosításközvetítő, a kártyabirtokosok mint biztosítottak vesznek részt a biztosításban.
Felhívjuk szíves figyelmét a „Hasznos tanácsok hitelfelvétel előtt” elnevezésű tájékoztatónkra, amely
CIB24-en, a www.cib.hu honlapunkon és a Bankfiókjainkban érhető el.
Ez a tájékoztató nem minősül a CIB Bank részéről nyilvános ajánlattételnek, kizárólag a figyelem
felkeltése a célja.

2014. október 1-én vagy azt követően igényelt hitelkártyákra vonatkozó feltételek:
A CIB Gold Hitelkártya és a kamatmentesség részletes feltételeit a fogyasztók és egyéni vállalkozók
részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat, a fogyasztók részére szóló Bankkártyákra
vonatkozó Különös Üzletszabályzat, a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Bankszámlákra
és fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat és a „CIB Hitelkártyák, CIB Lízing
Hitelkártya, CIB-Generali Hitelkártya, Aranykor hitelkártya magánszemélyek részére” című kondíciós
lista tartalmazza. A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek, illetve a
hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén mértéke
módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A feltüntetett MasterCard
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Gold THM értékének számítása 750.000.- Ft hitelkeret és 3 éves futamidő figyelembevételével történt.
Elszámolási időszak hossza: 30 nap.
A biztosítások részletes feltételeit a vonatkozó biztosítási feltételek tartalmazzák. A biztosítás
szerződője a CIB Bank Zrt., képviseletében eljár a CIB Biztosítási Alkusz Kft., mint független
biztosításközvetítő, a kártyabirtokosok mint biztosítottak vesznek részt a biztosításban.
Felhívjuk szíves figyelmét a „Hasznos tanácsok hitelfelvétel előtt” elnevezésű tájékoztatónkra, amely
CIB24-en, a www.cib.hu honlapunkon és a Bankfiókjainkban érhető el.
Jelen tájékoztató nem teljes körű. .

3. ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ CIB Folyószámlahitel
Jelenleg hatályos rendelkezés:
Alapfeltételek
A CIB folyószámlahitelt bárki igényelheti, aki
• Életkora az igényléskor minimum 18 év,
• A jelenlegi munkahelyen minimum 6 hónap munkaviszonyt kell igazolni. Egyéni vállalkozó és
cégtulajdonos esetén 12 hónapos folyamatos, azonos tevékenységi körben végzett
tevékenységet szükséges igazolni
2014. október 1-én vagy azt követően igényelt folyószámlahitelre vonatkozó feltételek:
Alapfeltételek
A CIB folyószámlahitelt bárki igényelheti, aki
• Életkora az igényléskor minimum 20 év,
• A jelenlegi munkahelyen minimum 3 hónap munkaviszonyt kell igazolni. Egyéni vállalkozó és
cégtulajdonos esetén 12 hónapos folyamatos, azonos tevékenységi körben végzett
tevékenységet szükséges igazolni

Jelenleg hatályos rendelkezés:
Az igényléshez szükséges dokumentumok
• Ha nem érkezik legalább 3 hónapja CIB számlára a jövedelem, akkor elsődlegesen
telefonszámla és befizetést igazoló dokumentum, ennek hiányában közüzemi számla és
befizetést igazoló dokumentum.
2014. október 1-én vagy azt követően igényelt folyószámlahitelre vonatkozó feltételek:
A jelzett feltételek törölve.

2014. október 1-én vagy azt követően igényelt folyószámlahitelre vonatkozó feltételek:
Az igényléshez szükséges dokumentumok
Nyugdíjasok esetén további dokumentum: nyugdíjértesítő, határozat nyugdíj megállapításáról.

CIB Bank Zrt.
KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2014.09.29.
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