HIRDETMÉNY
A Kondíciós Lista CIB Malacpersely Számla Magánszemélyek részére
2020. május 25-i változásáról.
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) ezúton értesíti tisztelt Üzletfeleit, hogy az alábbiakban meghatározott kondíciós lista,
2020. május 25-től az Üzletfelek számára az alábbiak szerint módosul:
A Magánszemélyek részére szóló CIB Malacpersely Számlára vonatkozó kondíciós lista a következők szerint módosul:
Jelenleg hatályos rendelkezések:
Kényszerhitel kamata: 25,99 %. Bankunk az OBA tagja, így betétei a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben
foglaltak szerint biztosítottak. A Bank a kamatot a ténylegesen eltelt napok számának és 365 napos év alapulvételével állapítja meg.

2020.05.25-től hatályos rendelkezések
Kényszerhitel kamata: 27,99 %. Bankunk az OBA tagja, így betétei a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben
foglaltak szerint biztosítottak. A Bank a kamatot a ténylegesen eltelt napok számának és 365 napos év alapulvételével állapítja meg.
A módosítás a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat 20.1.4. pontjában felsorolt, alábbi indoka alapján történt:


a Bank informatikai rendszereiben, belső folyamataiban, eljárási, működési és kockázatvállalási szabályzataiban történő változás.

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, 2020. március 25.
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