Hirdetmény
A Tartós Befektetési Számla 3. évi részkifizetés lehetőségéről a 2013-as évben

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004; a továbbiakban:
CIB Bank) jelen Hirdetményben teszi közzé Befektetési szolgáltatásokra vonatkozó
Üzletszabályzatának (a továbbiakban: Üzletszabályzat) 7.8.16. pontja alapján a tartós
befektetési számla megnyitásának évét követő harmadik év utolsó napjára vonatkozó a
Tartós Befektetési Számlán elhelyezett pénzre, illetve pénzügyi eszközre vonatkozó
átvezetési, átutalási(forint, deviza), transzferálási, készpénz felvételi megbízás (a
továbbiakban: Részkivétre vonatkozó Megbízás) megadásának és visszavonásának
feltételeit.
A Bank a 2013. december 31-én teljesítendő Részkivétre vonatkozó Megbízást, illetve a
már megadott Megbízás visszavonását 2013. november 18-tól 2013. december 30-ig
fogad be.
A Részkivétre vonatkozó Megbízás keretében az ügyfél pénz (forint, deviza), illetve pénzügyi
eszköz átutalására, átvezetésére, készpénz felvételre, transzferére vonatkozó egy vagy több
megbízást (Részmegbízás) adhat meg.
A Részkivétre vonatkozó Megbízást a Bank csak abban az esetben teljesíti, amennyiben a
Díjjegyzék alapján a Bankot megillető valamennyi díj a forint devizanemű tartós befektetési
pénzszámlán 2013. december 31-én 8:00 órakor rendelkezésre áll.
Az egyes Részmegbízásokat a Bank akkor teljesíti, amennyiben az adott Részmegbízás
teljesítéséhez szükséges pénz, illetve pénzügyi eszköz (fedezet) 2013. december 31-én
8:00 órakor az ügyfél Tartós Befektetési Számláján rendelkezésre áll. A Bank fedezethiány
esetén csak az adott Részmegbízást nem teljesíti, ezen Részmegbízás teljesítésének
elmaradása a többi Részmegbízás teljesíthetőségét nem érinti.
Amennyiben a Részkifizetésre vonatkozó Megbízás teljesítését követően a Tartós
Befektetési Számlán elhelyezett pénz és pénzügyi eszköz értéke nem éri el a minimális
25.000 Ft-ot, akkor a Bank az adott vonatkozási évű Tartós Befektetési Számlát
megszünteti, az ott elhelyezett pénzt és pénzügyi eszközöket az Ügyfél Banknál vezetett
azonos devizanemű bankszámlájára, illetve értékpapírszámlájára vezeti át, ezek hiányában
felelős őrzésbe veszi.
A Részkifizetésre vonatkozó megbízást kizárólag a Bank fiókjaiban, írásban (személyesen)
lehet megadni, Private banking ügyfelek esetén a rájuk vonatkozó szerződés alapján adható
megbízás.
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