Hatályos: 2016. április 1-től
CIB 3x3 nyereményjáték
Promóciós szabályzat

A CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4.-14., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004) (a
továbbiakban: a Bank) promóciót szervez (a továbbiakban: CIB 3x3 nyereményjáték), amelynek
promóciós szabályzatát (a továbbiakban: a promóciós szabályzat) az alábbiak szerint határozza meg:
1. Általános rendelkezések
1.1. A promóció teljes időtartama (kezdő és záró időpont):
2016. április 1 - 2016. június 30.

2. CIB 3x3 nyereményjátékkal kapcsolatos információk
2.1. A CIB 3x3 nyereményjáték részvételi feltételeit a CIB Bank a www.cib.hu honlapon és a Bank
bankfiókjaiban teszi közzé.
2.2. A CIB 3x3 nyereményjátékban
azok a 18. életévüket betöltött lakossági ügyfelek vehetnek részt (továbbiakban: Résztvevő), akik a
promóciós időszak alatt
- legalább 3 millió forint „új” összeggel növelik a Banknál vezetett számlájuk egyenlegét. Új
összegnek minősül a kampány időtartama alatt az ügyfél CIB banknál vezetett
bankszámlájára bankon kívülről utalt és/vagy készpénzben befizetett összeg jóváírása. Nem
minősül új összegnek az a számlajóváírás, amely esetében a terhelendő számlát is a Bank
vezeti, így pl. a saját számlák közötti átvezetés, devizakonverzió, bankon belüli átutalás.
- az „új” összegből legalább 3 millió forint értékben vásárolnak/jegyeznek a nyereményjátékban
meghatározott befektetési termékek közül és legalább a nyereményjáték lezárásáig, 2016.
július 01. napjáig az adott termékben tartják.
- a www.cib.hu-n található, a CIB 3x3 nyereményjátékhoz kapcsolódó regisztrációs oldalon
megadják a nevüket, születési dátumukat és anyjuk nevét
- ugyanezen a regisztrációs oldalon érvényes választ adnak megválaszolásra feltüntetett
kérdésre.
A kérdésre adandó válaszként egy adott számot kell a Résztvevőknek megadniuk.
2.3. Egy személy a nyereményjáték időszaka alatt – feltéve, hogy a 2.2. pontban írt feltételeknek
megfelel - csak egyszer válaszolhat a CIB 3x3 nyereményjátékhoz kapcsolódó regisztrációs oldalon,
függetlenül attól, hogy az adott személy hányszor teljesíti a nyereményjátékban való részvételi
feltételt. Ha egy személy többször válaszol, csak azzal az egy válaszával vesz részt a
nyereményjátékban, melyet időben leghamarabb adott le.
2.4. Érvényes válasznak egy adott személy esetében csak a nyereményjátékban való részvétel
feltételét képező legalább 3 millió forint új összegből történő, a nyereményjátékban meghatározott
befektetési termékek vásárlását/jegyzését követően leadott válasz tekinthető. A CIB Bank a
nyereményjáték lezárásakor ellenőrzi, hogy az összeg 2016. július 1-ig a választott termékben
maradt-e.
2.5. Amennyiben a Résztvevő a nyereményjáték időtartamának utolsó banki munkanapján teljesíti a
2.2 pontban leírt nyereményjátékban való részvételi feltételt, akkor aznap éjfélig van lehetősége a
nyereményjátékban részt venni, a szavazatot leadni.
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3. Nyereményre való jogosultság feltételei és a nyeremény
3.1.

A nyereményre való jogosultság feltételei
3.1.1.

A nyereményjáték időszaka után a nyertes az alábbi módon kerül kiválasztásra:

Az a Résztvevő nyeri a jelen promóciós szabályzat 3.2. pontjában meghatározott Nyereményt
(Nyertes), aki a promóció időtartama alatt
3.1.1.1. Legalább 3 millió forint „új” összeggel növeli a Banknál vezetett számlája
egyenlegét. Új összegnek minősül a kampány időtartama alatt az ügyfél CIB
banknál vezetett bankszámlájára bankon kívülről utalt és/vagy készpénzben
befizetett összeg jóváírása. Nem minősül új összegnek az a számlajóváírás,
amely esetében a terhelendő számlát is a Bank vezeti, így pl. a saját számlák
közötti átvezetés, devizakonverzió, bankon belüli átutalás.
Az „új” összegből legalább 3 millió forint értékben vásárol/jegyez a
nyereményjátékban meghatározott befektetési termékek közül és legalább a
nyereményjáték lezárásáig, 2016. július 1. napjáig az adott termékben tartják.
3.1.1.2. Nevének, születési dátumának és anyja nevének helyes megadásával
hiánytalanul és szabályszerűen kitöltötte a CIB 3x3 nyereményjátékhoz
kapcsolódó regisztrációs oldalon található regisztrációs űrlapot.
3.1.1.3. A tudásalapú kérdésre adott válasza a helyes választ eltalálta, vagy a leginkább
megközelítette azt.
3.1.1.4. Amennyiben egynél több olyan válaszadó lesz, aki a kérdésre a helyes, vagy a
helyes megoldást legjobban megközelítő választ adta, akkor közülük az az egy
Résztvevő nyer, aki időben leghamarabb adta le válaszát.
3.1.2.

A Bank a Nyertes kiválasztásakor ellenőrzi, hogy a nyereményjátékban történő
részvételi feltétel teljesítése megtörtént-e.

3.1.3.

A nyereményjáték lezárását követő második banki munkanapon történik az
eredményhirdetés. A Bank a kérdésre adandó helyes választ az eredményhirdetést
követően a CIB 3x3 nyereményjátékhoz kapcsolódó regisztrációs oldalon teszi
közzé.

3.2. Nyeremény:
3.2.1. A Nyertes jutalma: 3.000.000 HUF

3.2.2. A pénznyereményt a Bank jóváírja a Nyertes CIB Banknál vezetett lakossági forint
fizetési számláján a nyereményjáték lezárását követő öt banki munkanapon belül.

3.2.3. A Nyertest az általa megadott adatok alapján a Bank értesíti. A Bank a Nyertest a banki
nyilvántartásban szereplő mobiltelefonszámán, vagy ha ez nem áll rendelkezésre, akkor
levelezési címén értesíti nyereménye jóváírásának várható időpontjáról. A nyeremény
jóváírásához szükséges, hogy a Nyertes a Bank részére megadja adóazonosító jelét.
3.2.4. A Nyereményre való jogosultság tekintetében – ellenkező bizonyításig – a Bank
nyilvántartása az irányadó. Amennyiben a CIB 3x3 nyereményjáték bármely Résztvevőjének
panasza vagy kifogása merülne fel, azt a CIB Bankfiókokban vagy a CIB24 Ügyfélszolgálaton
szóban előterjesztve vagy írásban – juttathatja el a Bank központi címére (1027 Bp. Medve
u.4-14) 2016. július 31-ig.
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4.

A promóció keretein belül igénybe vehető befektetési termékek köre:
4.1 CIB Befektetési Alapok
4.2 CIB Bankon keresztül jegyezhető állampapírok
4.3 Eurizon EasyFund befektetési alapok
4.4 CIB Duó Plusz Megtakarítás
5. Egyéb rendelkezések

5.1 A Bank jogosult a jelen promóciós szabályzatot nem visszamenőleges hatállyal, a résztvevők
számára nem hátrányosan, a jövőre nézve egyoldalúan módosítani.
5.2. A Bank a Részvételi szabályzat megsértése, manipuláció, visszaélés vagy ezek gyanúja esetén
az érintett Résztvevőt a nyereményjátékból kizárja. A kizárásról a Bank az érintett Résztvevőt a banki
nyilvántartásban szereplő mobiltelefonszámán/levelezési címén értesíti.
5.3. A promóció során a természetes személy részére juttatott Pénznyeremény a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) rendelkezései alapján adókötelezettségét
von maga után. A Pénznyeremény a közterhek levonása utáni összeg.

6. A CIB Bank felelőssége
A CIB Bank kizárja a felelősséget a Résztvevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából,
valamint a nyertesnek postai úton elküldött értesítések kézbesítésének meghiúsulásából, illetve a
késedelmes kézbesítésből eredő, a Résztvevők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett
károk tekintetében.
7. A promócióból kizárt személyek
7.1 A promóciót a CIB Bank Zrt. szervezi.
7.2 A promócióban nem vehetnek részt a CIB Bank munkavállalói és tisztségviselői, valamint
azok közeli hozzátartozói.

Budapest, 2016.04.01.
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