HIRDETMÉNY
a „Kondíciós lista Magánszemélyek bankszámláira vonatkozóan” elnevezésű kondíciós lista,
a „CIBEZZ Számlacsomag Magánszemélyek részére” elnevezésű kondíciós lista,
a „CIBEZZ Megtakarítási Program magánszemélyek részére” elnevezésű kondíciós lista
2014. január 6. napjától hatályos módosításáról

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) ezúton is értesíti tisztelt Üzletfeleit,
hogy 2014. január 6. napjától az alább felsorolt számla- és megtakarítási számlatermékek - melyekkel
rendelkező összes ügyfelünket a jelen hirdetményben is foglalt módosításokról már előzetesen, 2013.
szeptemberében elküldött levélben részletes tájékoztatás keretében értesítettük - módosításra
kerülnek az alábbiak szerint:
1. A CIBEZZ Számlacsomag a 18 év feletti ügyfelek esetében (18 év felettinek minősülnek azon
ügyfelek, akik legkésőbb 2014. január 05. napján betöltötték a 18. életévüket) CIB Online
Számlacsomagra módosul.
2. A CIB Nyugdíjas Bankszámla CIB Classic Magánszámlára módosul.
3. A CIBEZZ Megtakarítási Számla a 18 év feletti ügyfelek esetében (18 év felettinek minősülnek azon
ügyfelek, akik legkésőbb 2014. január 05. napján betöltötték a 18. életévüket) CIB Malacpersely
Számlára módosul.
Tájékoztatjuk tisztelt Üzletfeleinket, hogy a számlaszámok a szerződésmódosulást követően is változatlanok
maradnak, valamint
• a CIBEZZ Számlacsomag és a CIB Online Számlacsomag kondíciói,
• a CIB Nyugdíjas Bankszámla és a CIB Classic Magánszámla kondíciói,
• a CIBEZZ Megtakarítási Számla és a CIB Malacpersely Számla kondíciói a változás időpontjában
teljes mértékben megegyeznek.
A fentiek alapján a hivatkozott kondíciós listák az alábbiak szerint módosulnak:
1.
A „Kondíciós lista Magánszemélyek bankszámláira vonatkozóan” elnevezésű kondíciós lista
2014. január 6. napjától módosul és kiegészítésre kerül az alábbi rendelkezéssel:
2014. január 6-tól a CIB Nyugdíjas Bankszámla CIB Classic Magánszámlára módosul, így a továbbiakban CIB
Classic Magánszámlaként él tovább.
2.
A „CIBEZZ számlacsomag Magánszemélyek részére” elnevezésű kondíciós lista 2014. január 6.
napjától módosul és kiegészítésre kerül az alábbi rendelkezéssel:
2014. január 6-tól a CIBEZZ Magánszámla 18 év feletti ügyfelek esetén CIB Online Számlacsomagra
módosul, így a továbbiakban CIB Online Számlacsomagként él tovább.

3.

A „CIBEZZ Megtakarítási Program Magánszemélyek részére” elnevezésű kondíciós lista 2014.
január 6. napjától módosul és kiegészítésre kerül az alábbi rendelkezéssel:

2014. január 6-tól a CIBEZZ Megtakarítási Számla 18 év feletti ügyfelek esetén CIB Malacpersely számlára
módosul, így a továbbiakban CIB Malacpersely számlaként él tovább.
A fenti módosítások oka a Lakossági Üzletág Általános Szerződési Feltételek 2.19.1.2.1. pontban
meghatározott alábbi ok:
o a Bank üzletpolitikai célkitűzéseinek megváltozása.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy lehetősége van arra, hogy a módosításokat nem 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 felmondási díjmentes. 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.
A kondíciós listák megtalálhatók a www.cib.hu honlapunkon vagy bármely bankfiókunkban.
CIB Bank Zrt.
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