HIRDETMÉNY
A SZIA SZIMBA PROGRAM KONDÍCIÓS LISTA Magánszemélyek részére
2016. január 31. napjától hatályos módosításáról
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton tájékoztatja tisztelt Üzletfeleit, hogy az alábbiakban
meghatározott kondíciós lista 2016. január 31. napjától módosul az alábbiak szerint:
A „SZIA SZIMBA PROGRAM KONDÍCIÓS LISTA Magánszemélyek részére” dokumentum alábbi sorai és oszlopai a következők szerint módosulnak:
Jelenleg hatályos rendelkezés:

2016. január 31-től hatályos rendelkezés:

1.

1.

A CIB Bank Zrt. a Szia Szimba Megtakarítási Programot 2013. január 2től nem értékesíti, tehát új Szia Szimba Megtakarítási Számla 2013.
január 2-től nem nyitható.

A CIB Bank Zrt. a Szia Szimba Megtakarítási Programot 2013. január 2től nem értékesíti, tehát új Szia Szimba Megtakarítási Számla 2013.
január 2-től nem nyitható.

2013. június 3-tól a kapcsolódó termékek és szolgáltatások közül a Bank
a Szia Szimba Programhoz kapcsolódó bankkártyák értékesítését
megszünteti.

2013. június 3-tól a kapcsolódó termékek és szolgáltatások közül a Bank
a Szia Szimba Programhoz kapcsolódó bankkártyák értékesítését
megszünteti.
2016. január 31. napjával a Szia Szimba Megtakarítási Számlákhoz
kapcsolódó (Cirrus, Visa Inspire) bankkártyák kivezetésre, a
bankkártya szerződések felmondásra kerülnek.

A 2013. január 2. előtt megnyitott számlák vonatkozásában a fent fel nem
sorolt egyéb kapcsolódó termékek, kiegészítő és elektronikus
szolgáltatások a továbbiakban is igényelhetőek.

A 2013. január 2. előtt megnyitott számlák vonatkozásában a fent fel nem
sorolt egyéb kapcsolódó termékek, kiegészítő és elektronikus
szolgáltatások a továbbiakban is igényelhetőek.

A Bank 2013. augusztus 31-én lezárja a Szia Szimba Programhoz
kapcsolódó „Gyűjts velünk Te is!” matricagyűjtő akciót. A részletes
tájékoztatás megtalálható a „Gyűjts velünk Te is!” matricagyűjtő akció
részleteinél a kondíciós lista végén.

A Bank 2013. augusztus 31-én lezárja a Szia Szimba Programhoz
kapcsolódó „Gyűjts velünk Te is!” matricagyűjtő akciót.
2.

2.

SZIA SZIMBA MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA1
ALAPKONDÍCIÓK

1

SZIA SZIMBA MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA
ALAPKONDÍCIÓK
Éves kamat

Éves kamat

1,00 %

1,00 %
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EBKM
Kényszerhitel kamata

1,01 %

EBKM

Értéke pontosan megegyezik a
Magánszemélyek bankszámláira
vonatkozó kondíciós lista
kényszerhitel kamat értékével

Számlanyitási minimum összeg

Kényszerhitel kamata

Nincs

Havi minimális megtakarítás
2
összege

Számlanyitási minimum összeg

Értéke pontosan megegyezik a
Magánszemélyek bankszámláira
vonatkozó kondíciós lista
kényszerhitel kamat értékével
Nincs

1 000 Ft
Törlésre kerültek a bankkártyával kapcsolatos rendelkezések a Szia Szimba
Megtakarítási Számlákhoz kapcsolódó bankkártyák kivezetése miatt.,

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK
Forint alapú Betéti Bankkártya
típusa

1,01 %

6

MasterCard Electronic (2010.
december 31-ig létrejött szerződés
esetében)

Cirrus6, (2011. január 2. követően
létrejött szerződés esetében)
CIB Visa Inspire Elektronikus
13
Bankkártya
A Bank a Szia Szimba Programhoz
kapcsolódó bankkártyák
értékesítését 2013.06.03-tól
megszünteti.

Éves díj főkártyánként az első
évben

0 Ft

Éves díj főkártyánként az első
évet követő években

750 Ft

Társkártya

Nem igényelhető

Bankkártya kiküldése postai úton

0 Ft

Bankkártya átvétele bankfiókban

2258 Ft

Készpénzfelvétel Bankkártyával ATM-ből
Főkártyával történő díjmentes
készpénzfelvételek száma
(bármely belföldi ATM-ből)

0 db/hó
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További készpénzfelvételek
díja:
CIB Bank Zrt. Által
üzemeltetett saját ATM-ben

519 Ft

Belföldön, nem CIB Bank
Zrt-nél (továbbiakban:
idegen) ATM-ben

696 Ft

Külföldön

2133 Ft

Egyenleg lekérdezése CIB ATMen keresztül

59 Ft

1,07% min. 923 Ft max. 73 336
Készpénzfelvétel Bankkártyával pénztárból
Ft
bankban
belföldön4,5, 11
3473 Ft
Készpénzfelvétel Bankkártyával pénztárból idegen
pénzügyi
4,5,
intézménynél külföldön
Tiltás díja

1129 Ft

Bankkártya pótlás díja
Mágnescsík, chip hibája miatt
Postán elveszett Bankkártya
esetén
Egyéb esetben

0 Ft
0 Ft
1 129 Ft

Bankkártya PIN kód pótlás díja
Postán elveszett PIN kód
esetén
Egyéb esetben
KÁRTYAHASZNÁLATI
ALAPLIMIT
Készpénzfelvétel Bankkártyával
naponta7

0 Ft
565 Ft
150 000 Ft
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Matricagyűjtő füzet díja/év

521 Ft
Akció: 2013. december 31-ig 0
Ft

Ajándék igénylése CIB24-en
keresztül

0 Ft

Ajándék igénylése bankfiókban
Matrica beváltása ajándékra
bankfiókban

0 Ft
0 Ft

3.
1.
2.

3.
A Szia Szimba Programot a Bank azon Üzletfele igényelheti, aki a Számla
megnyitásakor a 14. életévét még nem töltötte be.
A 2009. szeptember 25-e előtt megnyitott Szia Szimba Megtakarítási Számla
esetében amennyiben a Szia Szimba Megtakarítási Számlával rendelkező
ügyfél havonta minimum 1 000 Ft-tal növeli a számlaegyenlegét, úgy havonta,
a számlakivonattal együtt egy matricát kap ajándékba. Az összegyűjtött
matricákat értékes ajándékokra válthatja be a Bank fiókjaiban. Lásd a „Gyűjts
velünk Te is!” részt lejjebb.
A 2009. szeptember 25-e után megnyitott Szia Szimba Megtakarítási Számla
esetében amennyiben a 4. életévét már betöltötte, de 14. életévét be nem
töltött Szia Szimba Megtakarítási Számlával rendelkező ügyfél havonta
minimum 1 000 Ft-tal növeli a számlaegyenlegét, úgy havonta, a
számlakivonattal együtt egy matricát kap ajándékba. Az összegyűjtött
matricákat értékes ajándékokra válthatja be a Bank fiókjaiban. Lásd a „Gyűjts
velünk Te is!” részt a kondíciós lista végén.

1.
2.

3.
4.

•

3.

Bankunk az OBA tagja, így betétei a törvény által meghatározott
mértékig biztosítottak. A Bank a kamatot a ténylegesen eltelt
napok számának és 365 napos év alapulvételével állapítja meg.
•
A Megtakarítási Számla megszüntetése esetén a megszüntetés naptári
hónapját megelőző hónap utolsó Banki Napjától a megszüntetés napját
megelőző Banki Napjáig terjedő időszakra, vagyis tört hónapra nem fizet
kamatot.
Minden esetben az adott hónapra vonatkozó, első papíron előállított kivonat
díjmentes.

5.

A Szia Szimba Programot a Bank azon Üzletfele igényelheti, aki a Számla
megnyitásakor a 14. életévét még nem töltötte be.
Bankunk az OBA tagja, így betétei a törvény által meghatározott
mértékig biztosítottak. A Bank a kamatot a ténylegesen eltelt napok
számának és 365 napos év alapulvételével állapítja meg.
A Megtakarítási Számla megszüntetése esetén a megszüntetés naptári
hónapját megelőző hónap utolsó Banki Napjától a megszüntetés napját
megelőző Banki Napjáig terjedő időszakra, vagyis tört hónapra nem fizet
kamatot.
Minden esetben az adott hónapra vonatkozó, első papíron előállított kivonat
díjmentes.
A Törvényes Képviselő a Szia Szimba Megtakarítási Számla felett a Szia
Szimba Megtakarítási Számla pozitív egyenlege erejéig, maximum a
gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997 (IX./10) Kormányrendelet 26/B.§ (3) bekezdésében meghatározott,
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszerese - jelenleg
285.000 Ft - erejéig rendelkezhet.
A Bank nem vállal kötelezettséget a nagy összegű készpénzkifizetések
előzetesen nem egyeztetett időpontban történő teljesítésére.
Nagyobb összegű készpénz felvétele előzetesen szóban (telefonon, CIB24-en
keresztül/személyesen) vagy írásban bejelentendő a Banknak az alábbiak
szerint:
Papírpénzben történő, nagyobb összegű készpénzfelvétel előzetes bejelentése
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4.
A Törvényes Képviselő a Szia Szimba Megtakarítási Számla felett a Szia
Szimba Megtakarítási Számla pozitív egyenlege erejéig, maximum a gyámhatóságokról,
valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997 (IX./10)
Kormányrendelet 26/B.§ (3) bekezdésében meghatározott, az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének tízszerese
- jelenleg 285.000 Ft - erejéig
rendelkezhet.
5.

Bejelentés határideje
1 banki
munkanappa
la
készpénzfelv
étel előtt
2 banki
munkanappa
la
készpénzfelv
étel előtt

A Bank nem vállal kötelezettséget a nagy összegű készpénzkifizetések
előzetesen nem egyeztetett időpontban történő teljesítésére.
Nagyobb összegű készpénz felvétele előzetesen szóban (telefonon, CIB24-en
keresztül/személyesen) vagy írásban bejelentendő a Banknak az alábbiak
szerint:
Papírpénzben történő, nagyobb összegű készpénzfelvétel előzetes bejelentése
Napi készpénzfelvétel összege
Bejelentés határideje
HUF
EUR, USD
Egyéb
1 banki
1.000.000
1.000
– 5.000,- USD-nak
munkanappa
–
5.000,megfelelő
la
10.000.000
összegig
Hétfőtől készpénzfelv
,Csütörtökig
étel előtt
15h-ig,
2 banki
10.000.000 5.000,- felett
5.000,- USD-nak
pénteken
munkanappa
,- felett
megfelelő összeg
14h-ig
la
felett
készpénzfelv
étel előtt

5.000,- felett

5.000,- USD-nak
megfelelő összeg
felett

•

6.

7.

•

6.

10.000.000
,- felett

50 darabot meghaladó mennyiségű érmében történő készpénzfelvétel előzetes
bejelentése:

50 darabot meghaladó mennyiségű érmében történő készpénzfelvétel előzetes
bejelentése:
500.000.- HUF-ig a készpénzfelvételi igény a kifizetés előtt 2
munkanappal jelentendő be
•
500.000.- HUF felett a készpénzfelvételi igény a kifizetés előtt 3
munkanappal, - hétfőtől – csütörtökig 15h-ig, pénteken 14h-ig írásban, címletjegyzék mellékelésével jelentendő be.
A Mastercard Electronic bankkártya belföldön minden Mastercard emblémával
ellátott készpénzkiadó automatában használható. A külföldön történő
kártyahasználat lehetőségeiről kérjük, érdeklődjön a CIB24 (06-40-242-242)
telefonos ügyfélszolgálaton.
A Cirrus bankkártya belföldön és külföldön minden Cirrus emblémával ellátott
készpénzkiadó automatában használható. A külföldön történő kártyahasználat
lehetőségeiről kérjük, érdeklődjön a CIB24 (06-40-242-242) telefonos
ügyfélszolgálaton.

Hétfőtől Csütörtökig
15h-ig,
pénteken
14h-ig

Napi készpénzfelvétel összege
HUF
EUR, USD
Egyéb
1.000.000
1.000
– 5.000,- USD-nak
–
5.000,megfelelő
10.000.000
összegig
,-

8.

500.000.- HUF-ig a készpénzfelvételi igény a kifizetés előtt 2
munkanappal jelentendő be
•
500.000.- HUF felett a készpénzfelvételi igény a kifizetés előtt 3
munkanappal, - hétfőtől – csütörtökig 15h-ig, pénteken 14h-ig írásban, címletjegyzék mellékelésével jelentendő be.
CIB Mobilbank havi előfizetési díj felszámítása telefonszámonként értendő. A
Kártyafigyelő szolgáltatás esetén minden tranzakciókról küld a bank SMS-t.
Ezt a limitet az ügyfél szabadon változtathatja a CIB24-en keresztül vagy a
fiókban. A szolgáltatás havi díjai először az igénybevétel induló napján, majd
havonta a szolgáltatás igénylésének fordulónapján terhelődnek.
A szolgáltatás bankfiókjainkban, a CIB Internet Bankon illetve – a belföldről a
06-40-242-242 kék számon, külföldről a 36-1-399-88-77 telefonszámon
hívható - CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül igényelhető.
•

A kártyafedezeti számlától eltérő devizanemben végrehajtott
tranzakciókat a nemzetközi kártyatársaságok az adott napon
érvényes árfolyamukon átszámítják a kártyatársaság és a Bank
között lévő elszámolás devizanemére (USD), és a díjszámítási
szabályzatukban rögzített díjakkal növelt összeget elszámolják a
Bank elszámolási számlájának terhére, amely összeget a Bank az
elszámolás napján érvényes Kondíciós Listában meghatározott
árfolyamán vált át a kártyához tartozó számla pénznemére, és
számol el a számla terhére.

•

Minden bankkártyával végzett postai tranzakció idegen bankban
történő készpénzfelvételnek minősül és annak megfelelő díj terheli.

Az SMS díj a bank által küldött SMS-ek alapján kerül felszámításra. Az SMS díj
egy összegben a szolgáltatás igénylésének napjától kezdve havonta kerül
felszámításra.
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7.

8.

9.

A kártyához kapcsolódó készpénzfelvételi limit csak lefelé, bármelyik
bankfiókban, vagy a CIB24 (06-40-242-242) telefonos ügyfélszolgálaton
keresztül módosítható.
CIB Mobilbank havi előfizetési díj felszámítása telefonszámonként értendő. A
Kártyafigyelő szolgáltatás esetén minden tranzakciókról küld a bank SMS-t.
Ezt a limitet az ügyfél szabadon változtathatja a CIB24-en keresztül vagy a
fiókban. A szolgáltatás havi díjai először az igénybevétel induló napján, majd
havonta a szolgáltatás igénylésének fordulónapján terhelődnek.
A szolgáltatás bankfiókjainkban, a CIB Internet Bankon illetve – a belföldről a
06-40-242-242 kék számon, külföldről a 36-1-399-88-77 telefonszámon
hívható - CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül igényelhető.
•

9.

2013. augusztus 8. napját követően jelszóval történő azonosítási módra
vonatkozó új Internetbank Szerződés nem köthető, Teljes szolgáltatási csomag
esetében Jelszóval történő azonosítási módra meglévő Szerződés nem
módosítható, kizárólag Lekérdezési vagy Rögzítői szolgáltatási csomag
esetében lehetséges a Jelszóval történő azonosítási módra történő módosítás.
2014. március 31. napját követen Jelszóval történő azonosítási mód kizárólag a
Lekérdezési vagy Rögzítői szolgáltatási csomaggal rendelkező Felhasználók
esetében alkalmazható, amennyiben a Felhasználó Alap, Teljes, Kártya
szolgáltatási csomaggal rendelkezik a Bank az Elektronikus Szolgáltatást
korlátozza.

A Bank 2013. augusztus 31-én lezárta a Szia Szimba Programhoz
kapcsolódó „Gyűjts velünk Te is!” matricagyűjtő akciót, így az ezzel
kapcsolatos rendelkezések törlésre kerültek.

A kártyafedezeti számlától eltérő devizanemben végrehajtott
tranzakciókat a nemzetközi kártyatársaságok az adott napon
érvényes árfolyamukon átszámítják a kártyatársaság és a Bank
között lévő elszámolás devizanemére (USD), és a díjszámítási
szabályzatukban rögzített díjakkal növelt összeget elszámolják a
Bank elszámolási számlájának terhére, amely összeget a Bank az
elszámolás napján érvényes Kondíciós Listában meghatározott
árfolyamán vált át a kártyához tartozó számla pénznemére, és
számol el a számla terhére.

•

Minden bankkártyával végzett postai tranzakció idegen bankban
történő készpénzfelvételnek minősül és annak megfelelő díj terheli.
10. Az SMS díj a bank által küldött SMS-ek alapján kerül felszámításra. Az SMS
díj egy összegben a szolgáltatás igénylésének napjától kezdve havonta kerül
felszámításra.
11. A CIB Bank Zrt. bankfiókjaiban 2011. szeptember 15-étől a bankkártyával
történő pénztári készpénzfelvétel lehetősége megszűnik.
12. 2013. augusztus 8. napját követően jelszóval történő azonosítási módra
vonatkozó új Internetbank Szerződés nem köthető, Teljes szolgáltatási
csomag esetében Jelszóval történő azonosítási módra meglévő Szerződés
nem módosítható, kizárólag Lekérdezési vagy Rögzítői szolgáltatási csomag
esetében lehetséges a Jelszóval történő azonosítási módra történő
módosítás. 2014. március 31. napját követen Jelszóval történő azonosítási
mód kizárólag a Lekérdezési vagy Rögzítői szolgáltatási csomaggal
rendelkező Felhasználók esetében alkalmazható, amennyiben a Felhasználó
Alap, Teljes, Kártya szolgáltatási csomaggal rendelkezik a Bank az
Elektronikus Szolgáltatást korlátozza.

13. A Bank és a MasterCard Europe sprl között a CIRRUS bankkártyák
tárgyában létrejött szerződés megszűnése miatt a Bank 2014. április
01. napjától 2014.december 31. napjáig új CIRRUS bankkártya helyett
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Visa Inspire Elektronikus bankkártyát bocsátott ügyfelei rendelkezésre
a bankkártyák cseréjekor, pótlásakor, Azon ügyfeleinknek, akiknek
ebben az időszakban Szia Szimba bankkártyájuk cseréjekor,
pótlásakor Visa Inspire Elektronikus bankkártyát bocsátottunk a
rendelkezésükre, 2015. január 01. napjától, a kártya lejáratát követően
– külön CIRRUS bankkártya kibocsátására irányuló kérelem
hiányában - ismét Visa Inspire Elektronikus bankkártyát küldünk, a
Szia Szimba Program Magánszemélyek részére szóló Kondíciós
listában foglalt, a CIRRUS bankkártyára vonatkozóan meghatározott
díjakkal, kondíciókkal.
A Bankkártya egyéb díjai esetében a „Bankkártya kondíciós lista
Magánszemélyek részére” az irányadó.
„Gyűjts velünk Te is!”
A Bank 2013. augusztus 31-én lezárja a Szia Szimba Programhoz
kapcsolódó „Gyűjts velünk Te is!” matricagyűjtő akciót.
Fontos tudnivalók:
• Az utolsó matricát szeptember elején az augusztusi kivonattal együtt
postázza a Bank a feltételek teljesülése esetén.
• Az ajándék igénylés bejelentésére legkésőbb 2013.10.31-ig van lehetőség
bármely bankfiókban vagy a CIB24-en keresztül.
• Az ajándékok átvételére legkésőbb 2013.12.31-ig van lehetőség.
A Szia Szimba programhoz egy matricagyűjtő akció is tartozik, amelynek
szabályai a következők:
a. A 2009. szeptember 25-e előtt megnyitott Szia Szimba Megtakarítási
Számla esetében amennyiben a Szia Szimba Megtakarítási Számlával
rendelkező Üzletfél adott havi záróegyenlege legalább 1 000 Ft-tal
meghaladja az előző havit, úgy az adott havi számlakivonattal 1 db
matricát kap ajándékba.
b. A 2009. szeptember 25-e után megnyitott Szia Szimba Megtakarítási
Számla esetében amennyiben a 4. életévét már betöltötte, de 14.
életévét be nem töltött Szia Szimba Megtakarítási Számlával
rendelkező ügyfél havonta minimum 1 000 Ft-tal növeli a
számlaegyenlegét, akként, hogy az Üzletfél adott havi záróegyenlege
legalább 1 000 Ft-tal meghaladja az előző havit, úgy havonta, a
számlakivonattal együtt egy matricát kap ajándékba. Az összegyűjtött
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c.

d.
e.

f.

g.
h.

i.

j.
k.

matricákat értékes ajándékokra válthatja be a Bank fiókjaiban. Lásd a
„Gyűjts velünk Te is!” részt a kondíciós lista végén.
Az a. pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén, függetlenül
a számlaegyenleg növekedésének mértékétől, az Üzletfél csak 1 db
matricát kap az adott hónapban.
Az Üzletfél a matricát az erre kialakított Szia Szimba Matricagyűjtő
Albumban gyűjtheti és azokat ajándékokra válthatja be.
Az összegyűjtött matricák a www.cib.hu/sziaszimba honlapon található
ajándékokra válthatók, a készlet erejéig. Valamely ajándék időleges
hiányáért a Bankot felelősség nem terheli. Az egyes ajándékok
kiváltáshoz a fenti honlapon megjelölt darabszámú matricát kell
összegyűjteni. A honlapon megjelenített fényképek kizárólag
tájékoztató jellegűek. Az egyes ajándéktárgyakhoz kizárólag a
honlapon szövegesen feltüntetett kiegészítők tartoznak.
Amennyiben az Üzletfél elegendő matricával rendelkezik az adott
ajándék kiváltásához, úgy ajándék-igényét a CIB24 telefonos
ügyfélszolgálaton vagy személyesen bankfiókban kell jeleznie. A
matricák nem vesztik el érvényességüket sem a naptári év végén, sem
az ajándékok változásakor, sem új matricaalbum kiküldésekor (lásd h.
pont). Amennyiben az Üzletfélnek több albumban gyűlik a matricája,
úgy az összes, akár korábbi albumokban gyűjtött, Bank által még nem
érvénytelenített matrica beváltható ajándékokra, függetlenül attól, hogy
az adott albumot mely évben küldte ki a bank.
Amennyiben az Üzletfél matricagyűjtő füzete betelik, úgy újabb füzetet
bármelyik CIB Bankfiókban kérhet.
Az igényelt ajándékok átvétele a Törvényes Képviselő által megjelölt
CIB Bank fiókjában történik, leghamarabb az igénylést követő 5. banki
munkanapon.
Az ajándékok igénylésekor az Üzletfél ajándékra való jogosultságát a
Bank ellenőrzi. Az ajándékra való jogosultságot a Bank az ügyfél
érvényes matricái alapján állapítja meg. Vitás esetekben az ajándékra
való jogosultságot a Bank az a. pontban leírt feltétel teljesülése alapján
ellenőrzi, nem az Üzletfél birtokában lévő matricák száma alapján.
Matrica ajándékra történő váltásakor ugyanolyan nem, csak különböző
matricák használhatók fel.
A Bank fenntartja magának a jogot, hogy indokolt esetben, a honlapon
szereplő ajándékok körén változtasson, vagy egyes ajándékokat
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bevonjon. Ilyen esetekben a Bank az Üzletfelet a bankfiókokban
elhelyezett és a honlapon feltüntetett hirdetményekben tájékoztatja. Az
egyes ajándékok bevonásából származó, Üzletfelet ért károkért a Bank
nem vállal felelősséget. A program keretében elérhető ajándékok
minden év szeptemberében változhatnak.
l. Az egyszer már felhasznált matricák újabb ajándék kiváltáshoz nem
használhatók fel.
m. A matricák postázása során felmerült esetleges visszaélésekért a Bank
nem vállal felelősséget.
n. A matricagyűjtő akció határozatlan időtartamú. A Bank fenntartja
magának a jogot az akció megszüntetésére. Az akció esetleges
megszüntetéséről szóló értesítés a Bank összes bankfiókjában
kifüggesztésre kerül, legalább 15 munkanappal az akció
megszüntetését megelőzően. Az akció befejeződése után további
matrica már nem gyűjthető és az Üzletfelek további 60 napig válthatják
ajándékokra már megszerzett matricáikat. Ezt követően a matricákat
ajándékokra váltani, vagy ezzel kapcsolatosan igényt támasztani nem
lehet.
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A módosítás indoka:
A módosítás a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat 20.1.4. pontjában felsorolt, alábbi indokok alapján
történt:

-

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

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.
A kondíciós listák megtalálhatóak a www.cib.hu honlapunkon vagy bármely bankfiókunkban.
CIB Bank Zrt.
KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. 11. 23.
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