Hirdetmény
CIB Malacpersely Számla (magánszemélyek részére),
CIB Betétszámla, CIB Takarékszámla, CIB Kamatkirály számla (magánszemélyek részére),
2014. július 15. napjától hatályos módosításáról

I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) tájékoztatja Üzletfeleit, hogy a
CIB Malacpersely számla (magánszemélyek részére) vonatkozó Kondíciós Lista 2014. július 15.
napjától módosul az alábbiak szerint:
2014. május 15. napján (közzététel napja) hatályos rendelkezés

CIB MALACPERSELY SZÁMLA SÁVOS KAMATA
Feltétel
Ha az adott havi kamatperiódusban megtakarított
összeg legalább 10 ezer forint, és a számlán
ugyanebben az időszakban nem történik terhelés
Ha az adott havi kamatperiódusban megtakarított
összeg kevesebb, mint 10 ezer forint, vagy nulla
és a számlán ugyanebben az időszakban nem
történik terhelés1,2

Sávhatárok

Éves kamat

A 0 – 5 millió forint
közötti összegrészre

2,65%

Az 5 millió forint
feletti összegrészre

1,25%

A teljes összegre

1,25%

EBKM: 0,01%-2,68%
2014. július 15-től hatályos rendelkezés

CIB MALACPERSELY SZÁMLA SÁVOS KAMATA
Feltétel
Ha az adott havi kamatperiódusban megtakarított
összeg legalább 10 ezer forint, és a számlán
ugyanebben az időszakban nem történik terhelés
Ha az adott havi kamatperiódusban megtakarított
összeg kevesebb, mint 10 ezer forint, vagy nulla
és a számlán ugyanebben az időszakban nem
történik terhelés1,2

Sávhatárok

Éves kamat

A 0 – 5 millió forint
közötti összegrészre

2,30%

Az 5 millió forint
feletti összegrészre

1,00%

A teljes összegre

1,00%

EBKM: 0,01% - 2,32%
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II. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) tájékoztatja Üzletfeleit, hogy a
CIB Betétszámla, CIB Takarékszámla, CIB Kamatkirály számla (magánszemélyek részére) vonatkozó
Kondíciós Lista 2014. július 15. napjától módosul az alábbiak szerint:
2014. május 15. napján (közzététel napja) hatályos rendelkezés
CIB Kamatkirály számla
Látraszóló kamat sávhatárok

Éves kamat %

EBKM %

50.000 – 1.000.000 forint közötti összegrészre

2,65

2,69

1.000.000 – 30.000.000 forint közötti összegrészre

2,65

2,69

30.000.000 forint feletti összegrészre

2,65

2,69

2014. július 15-től hatályos rendelkezés
CIB Kamatkirály számla
Látraszóló kamat sávhatárok

Éves kamat %

EBKM %

50.000 – 1.000.000 forint közötti összegrészre

2,30

2,33

1.000.000 – 30.000.000 forint közötti összegrészre

2,30

2,33

30.000.000 forint feletti összegrészre

2,30

2,33

A kondíciók egyoldalú, ügyfelek számára kedvező módosítása a Bank Általános Lakossági Üzletszabályzata
Fogyasztók és Egyéni Vállalkozók részére 20.1.4. pontjában felsorolt, alábbi indoka alapján történt:
•
•
•

•

a jegybanki alapkamat változása;
a tőke- és pénzpiaci kamatlábak változása;
olyan jogszabály, jegybanki vagy egyéb rendelkezés (ideértve, de nem kizárólagosan a nemzetközi
kártyatársaságokat is) hatálybalépése vagy változása, amely a Bank számára többletköltséget vagy
bevételcsökkenést jelent;
a Bank működési költségeinek - a Bank érdekkörén kívül álló okból keletkező – növekedése (különösen,
de nem kizárólagosan a Bank értékesítési pontjai és irodahelyiségei bérleti díja és fenntartási, működési
költségei, az egyes termékek és szolgáltatások értékesítéséhez, közvetítéséhez kapcsolódó, külső felek
– ideértve a Magyar Államot is - számára megfizetett jutalék költség -, illetékfizetési kötelezettség
keletkezése, annak fajlagos emelkedése, stb.)

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 bankunk számára. Ebben az esetben a felmondás
azonnali hatályú és felmondásidíj-mentes. A bank a módosítást az üzletfél által elfogadottnak tekinti, ha az
üzletfél a módosítás hatálybalépése előtt a fentieknek megfelelően a bankot nem tájékoztatja arról, hogy a
szerződést felmondja.

Közzététel: Budapest, 2014. május 15.
CIB Bank Zrt.

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

2/4

