Hirdetmény
-

A 2020. évi CIB hitelkártya akcióról szóló Részvételi
Szabályzat 2020. február 18-ai módosításáról

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton
tájékoztatja tisztelt Üzletfeleit, hogy a 2020. évi CIB hitelkártya akcióról szóló Részvételi
Szabályzat 2020. február 17. napjától az alábbiak szerint módosul

2020. február 18. napja előtt hatályos rendelkezés:

2. Résztvevők
A negyedéves promóciók keretében a negyedéves promóciók időtarama alatt a vásárlással
felhasznált összeg után nyújtott jóváírásra jogosult az a résztvevő, aki teljesíti az alábbi feltételeket
külön-külön minden negyedéves promócióra vonatkozóan:
a) A promócióban az a fogyasztónak minősülő nagykorú üzletfél vehet részt, aki CIB
Hitelkártya vagy CIB Bevásárlókártyával (fő-, vagy társkártyával) rendelkezik és
b) A negyedéves promóció kezdő napjának 00:00 órája és a záró napjának 24:00 órája között
a negyedéves promócióra regisztrál a CIB Bank honlapján, a www.cib.hu/hitelkartyaakcio
oldalon hiánytalanul megadott adataival (CIB Hitelkártya vagy CIB Bevásárlókártya
számával, e-mail címével, és a kiválasztott költési kategóriával), a regisztráció során
elfogadja a jelen Részvételi Szabályzatot, és ezt a regisztrációt a CIB Bank a negyedéves
záró napjának 24:00 óráig egy megerősítő email üzenetben visszaigazolja, és
c) a regisztráció során megadott CIB Hitelkártyához vagy CIB Bevásárlókártyához
kapcsolódó fő-/vagy társkártyával a negyedéves promóció időtartama alatt Vásárlásnak
minősülő forint devizanemű Bankkártya Tranzakciót végez, azaz a hitelkártya vagy
bevásárlókártya számlához tartozó bármelyik hitelkártyával vagy bevásárlókártyával
forintban vásárol és
d) a Hitelkártyaszámla/Bevásárlókártya-számlához tartozó Hitelkártyák/Bevásárlókártyák
birtokosai a negyedéves promóció időtartama alatt összesen legalább 90 000 forint
összértékben vásárolnak a regisztrált kártyaszámhoz tartozó számláról és
e) a kifizetés napján az Üzletfél rendelkezzen Hitelkártya/Bevásásárlókártya számlával és a
Hitelkártyáról/Bevásárlókártyáról szóló szerződés ne álljon bármely fél által
kezdeményezett felmondás hatálya alatt.
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Közzététel: 2020.02.18.
CIB Bank Zrt.
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