HIRDETMÉNY
CIB Welcome Ügyfélajánló Program promóciós szabályzat módosításáról
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004), mint a CIB Welcome Ügyfélajánló Program promóció szervezője
ezúton értesíti Tisztelt Üzletfeleit, hogy a bank a promóciós szabályzatot az ügyfelekre nézve nem hátrányosan 2017. szeptember 30-tól módosítja
az alábbiak szerint:
Jelenleg hatályos rendelkezések
Módosítást követően hatályos rendelkezés:
1.2. A promóció teljes időtartama (kezdő és záró időpont):
2017. május 2. - 2017. szeptember 29
4.3. Ajánlott ügyfél

1.2. A promóció teljes időtartama (kezdő és záró időpont):
2017. május 2. - 2017. december 29.
4.3. Ajánlott ügyfél

Ajánlott ügyfél úgy vehet részt a Promócióban, ha regisztrál.

Ajánlott ügyfél úgy vehet részt a Promócióban, ha regisztrál.

A regisztrálás az Ajánló ügyfél által továbbított üzentben lévő linken
(www.cib.hu/welcome) vagy az Ajánló ügyfél tájékoztatása alapján a
www.cib.hu/ugyfelajanlas internetes oldalon történhet. Az Ajánlott
ügyfélnek meg kell adni a regisztrálás során az alábbi adatokat: neve,
telefonos elérhetősége és elektronikus levelezési elérhetősége, valamint
ki kell választani, hogy lakossági vagy kisvállalati számlavezetés iránt
érdeklődik és ha kisvállalati számla iránt érdeklődik meg kell adnia az
adószámát valamint el kell fogadni a Bank adatkezelésre vonatkozó
tájékoztatóját.
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Az Ajánlott ügyfél a regisztrációról visszaigazoló e-mailt kap a Banktól a
regisztráció során megadott e-mail címre.

Az Ajánlott ügyfélnek a Promóció időtartama alatt kell, hogy Új lakossági
ügyféllé vagy Új kisvállalati ügyféllé váljon.
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A CIB Welcome Ügyfélajánló Program promóció egyéb részleteit a hatályosan meghirdetett Promóciós szabályzat tartalmazza.
A módosítás oka: Üzletpolitikai okokból a promóció meghosszabbításra került.
KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2017.09.13.
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