HIRDETMÉNY
a „Kondíciós lista Magánszemélyek bankszámláira vonatkozóan” elnevezésű kondíciós lista
2013. december 31. napjától hatályos módosításáról
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004; a továbbiakban: a Bank) ezúton
értesíti tisztelt Üzletfeleit, hogy 2013. december 31. napjától a „Kondíciós lista Magánszemélyek
bankszámláira vonatkozóan” elnevezésű kondíciós lista az alábbiak szerint módosul:
1.
2013. december 16-tól hatályos kondíciók
IGÉNYELHETŐ KIEGÉSZÍTŐ
SZOLGÁLTATÁSOK

2013. december 31-től hatályos kondíciók
IGÉNYELHETŐ KIEGÉSZÍTŐ
SZOLGÁLTATÁSOK
Kihúzásra kerül, tekintettel arra, hogy a CIB
Orvosi tanácsadó vonal 2013. december 31-től
megszűnik.
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CIB Orvosi tanácsadó vonal
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Jelszógeneráló eszközök díjai
- CIB mobilToken használati díja

Jelszógeneráló eszközök díjai
CIB mobilToken használati díja

CIB Online Számlacsomag esetén:
56 Ft / hó / Felhasználó
Akció: 2014.12.31-ig 0 Ft

CIB Online Számlacsomag esetén:
0 Ft / hó / Felhasználó

Lábjegyzetek
2013. december 16-tól hatályos kondíciók
2013. december 31-től hatályos kondíciók
5.

Termékek: T-Mobil
DOMINO feltöltőkártya, eladó:
Magyar Telekom Nyrt.; Praktikum feltöltőkártya,
eladó: Telenor Magyarország Zrt.; VitaMAX
feltöltőkártya, eladó: Vodafone Magyarország Zrt.
Mobiltelefon előfizetői kártyafeltöltés CIB24-en, CIB
Internet Bankon és mobilCIB szolgáltatáson
keresztül lehetséges.

Termékek: Telekom DOMINO feltöltőkártya, eladó:
Magyar Telekom Nyrt.; Praktikum feltöltőkártya,
eladó: Telenor Magyarország Zrt.; VitaMAX
feltöltőkártya, eladó: Vodafone Magyarország Zrt.
Mobiltelefon előfizetői kártyafeltöltés CIB24-en, CIB
Internet Bankon és mobilCIB szolgáltatáson
keresztül lehetséges.

12.

A CIB Orvosi tanácsadó a nap 24 órájában, az év 365
napján helyi tarifával hívható 06 40 200 901-es kék
számunkon érhető el.

Törlésre kerül a lábjegyzet tekintettel arra, hogy a CIB
Orvosi tanácsadó vonal 2013. december 31-től
megszűnik.
A lábjegyzetek átszámozásra kerültek, tekintettel
arra, hogy a 12. lábjegyzet törlésre került.

12.

13.

A CIB Orvosi tanácsadó vonal 2013. december 31-től
megszűnik.
Egyes fedezetlen hitelek törlesztésére szolgáló CIB
Fedezetlen Hitelek Technikai számla egy korlátozott
rendeltetésű fizetési számla, melyen kizárólag a jelen
kondíciós
listában
meghatározott
Tranzakciók
bonyolíthatók le, és melyhez kizárólag a jelen kondíciós
listában
meghatározott
kiegészítő
szolgáltatások
igényelhetők. A CIB Fedezetlen Hitelek Technikai számla
a CIB Adósságrendező Hitel igénylése esetén, valamint
2013. január 2. előtt a CIB Online Számlacsomaghoz
igényelt Személyi Kölcsön vagy CIB XL Átutalási
Magánszámlához igényelt Személyi Kölcsön esetén
nyitható, illetve ezekben az esetben a nyitása kötelező.
2013. január 2-től bármely számlacsomaghoz igényelt
Személyi kölcsön esetében a CIB Fedezetlen Hitelek
Technikai Számla megnyitása kötelező. A CIB Fedezetlen
Hitelek Technikai Számla megnyitása és vezetése 0 Ft. A
számlakivonatot a Bank CIB Internet Bankon keresztül
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bocsátja az Üzletfél rendelkezésére. Betéti Bankkártya a
CIB Fedezetlen Hitelek Technikai számlához nem
igényelhető.
14.
Csekkbeszedési megbízás teljesítése minimum 30 Banki
munkanap a megbízás Üzletfél által történt benyújtásától
számítva. A Bank kizárja a felelősségét a fizető bank
beszedési megbízás teljesítésével kapcsolatos eljárása
miatti jelen határidő meghosszabodásáért. A teljesítésre
irányadó határidők minden esetben a jelen Kondíciós
listában meghatározott határidőkön felül értendőek. A
Bank csak azokról az idegen banki eljárási határidőkről tud
előzetesen tájékoztatást adni az Üzletfélnek, amelyekről
információja van.
15.
A vonatkozó tranzakcióhoz kapcsolódó jutalékon kívül a
Megbízó bankszámláját terhelik a teljesített tranzakcióval
kapcsolatosan felmerülő a Magyar Posta Zrt. által jogosan
felszámított költség- és jutalékkövetelések, melyek azok
felmerülésekor kerülnek terhelésre. Kivéve a Magyar
Posta utalványonkénti díja, mely az utalással egyidejűleg
terhelődik a forintszámlán, valamint a kifizetési utalvány
postai előállítási díja, mely a tárgyhót követő hó elején, a
számlavezetési díjjal egyidőben kerül terhelésre a
forintszámlán.
17
2013. augusztus 8. napját követően a havi kivonat
Elektronikus Szolgáltatás útján történő megküldésére
vagy rendelkezésre bocsátására létrejött megállapodás
esetén alkalmazandó díj, azzal, hogy minden esetben az
adott hónapra vonatkozó, első papíron előállított havi
kivonat 0 Ft.
18
Minden esetben az adott hónapra vonatkozó, első papíron
előállított havi kivonat 0 Ft.
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A kondíciók egyoldalú módosítása a Bank Lakossági Üzletág ÁSZF-jének 2.19.1.2.1. pontjában felsorolt,
alábbi indokok alapján történt:
a CIB Orvosi Tanácsadó Vonal megszűntetése esetében az indok a meglévő Szolgáltatás
megszűntetése, tekintettel arra, hogy a CIB Orvosi Tanácsadó vonalat üzemeltető ADVANCE
MEDICAL HUNGARY KFT-vel kötött szerződés megszűnik,
a CIB mobilToken használati díjának Üzletfelek számára kedvező módosítása esetében az indok, a
Bank üzletpolitikai döntése.

Tájékoztatjuk, hogy ha az Üzletfél a módosítás ellen a hatálybalépésig nem tiltakozik, a módosítás az Üzletfél
által elfogadottnak tekintendő.

A kondíciós listák megtalálhatók a www.cib.hu honlapunkon vagy bármely bankfiókunkban.

Közzététel dátuma: 2013. december 16.
CIB Bank Zrt.
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