HIRDETMÉNY
A Kártyázó Számlacsomagok kondíciós lista 2015. június 1-i
módosításáról
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) ezúton értesíti tisztelt Üzletfeleit, hogy 2015. június 1-től a CIB Kártyázó
Számlacsomagokra vonatkozó kondíciós lista az alábbiak szerint kedvezően módosul:
2015. június 1-től hatályos rendelkezések

SZÁMLANYITÁSI AKCIÓ
A Bank a Kártyázó Számlacsomagokra vonatkozóan az alábbi kedvezményt nyújtja a 2015. június 1. és 2015. augusztus 31. között megnyitott új, bármely
típusú CIB Kártyázó Számlacsomag esetén azon Üzletfelek részére, akik az új CIB Kártyázó Számlacsomag megnyitásának napján más CIB lakossági forint
folyószámlával (CIB Kártyázó Számlacsomag, CIB Classic Magánszámla, CIB Online Számlacsomag, CB Nyugdíjas Bankszámla Plusz, CIB Prémium Extra
Számla, CIB Prémium Magánszámla, CIB Private Banking Magánszámla, CIB Általános Számla, CIB XL Átutalási Magánszámla, CIB Continental
Bankszámla) nem rendelkeztek:
•

•
•
•

A CIB Kártyázó Minimum/Médium/Maximum Számlacsomag esetében a számlanyitás hónapjában és a következő öt hónap alatt a legalább
havi 30 bankkártyás vásárlás esetén járó díjvisszatérítés mértéke 75%-ról 100%-ra nő, vagyis aktív bankkártyahasználattal a teljes havi
számlavezetési díj is visszajárhat. Az első kedvezményes díjvisszatérítésre – az előző hónapban történő bankkártyás vásárlás száma alapján - a
bankszámlanyitás hónapját követő hónap második banki munkanapján kerül sor.
Az utolsó kedvezményes díjvisszatérítésre – az előző hónapban történő bankkártyás vásárlás száma alapján - a bankszámlanyitás hónapját
követő 6. hónap második banki munkanapján kerül sor.
A kedvezményes díjvisszatérítés megszűnését követően a díjvisszatérítés mértékére a fogyasztók részére szóló CIB Kártyázó Számlacsomag
kondíciós lista standard rendelkezései az irányadóak.
Amennyiben a kedvezményes időszak alatt az Üzletfél számlacsomagot módosít (kivéve a CIB Kártyázó Számlacsomagokon belüli számla
csomagváltást -, úgy a jelen kedvezmények megszűnnek.

A módosítás a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat 20.1.4. pontjában felsorolt, alábbi indokok alapján történt:
o

a Bank üzletpolitikai célkitűzéseinek megváltozása - A bank új számlanyitási akciót vezet be.

A 2015. február 2. és 2015. május 31. között megnyitott új CIB Kártyázó Számlacsomagra vonatkozó számlanyitási akcióra vonatkozó rendelkezések a
kondíciós listából törlésre kerültek.
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 számunkra. Ebben az esetben a felmondás azonnali
hatályú és felmondási díj-mentes. A bank a módosítást az ügyfél által elfogadottnak tekinti, ha az ügyfél a módosítás hatálybalépése előtt a fentieknek
megfelelően a bankot nem tájékoztatja arról, hogy a szerződést felmondja.
A kondíciós listák megtalálhatóak a www.cib.hu honlapunkon vagy bármely bankfiókunkban.
Közzététel: Budapest, 2015. május 29.
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