Hatályos: 2017. május 15-től
(Tartalmazza a 2017. május 30-tól hatályos módosítást)
CIB Duó Plusz Megtakarítás Promóció
Promóciós szabályzat lakossági ügyfelek részére
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 Duó Plusz Megtakarítás Promóció),
amelynek promóciós szabályzatát az alábbiak szerint határozza meg:
1. Általános rendelkezések
1.1. A promóció teljes időtartama (kezdő és záró időpont):
2017. május 15. - 2017. augusztus 4.
1.2. A promóció szakaszai:
1. szakasz: 2017. május 15. – 2017. június 9.
2. szakasz: 2017. június 12. – 2017. július 7.
3. szakasz: 2017. július 10. – 2017. augusztus 4.
2. CIB Duó Plusz Megtakarítás Promócióval kapcsolatos információk
2.1. A CIB Duó Plusz Megtakarítás Promóció részvételi feltételeit a CIB Bank a www.cib.hu honlapon
és a Bank bankfiókjaiban teszi közzé.
2.2. A CIB Duó Plusz Megtakarítás Promócióban a 18. életévüket betöltött lakossági ügyfelek
vehetnek részt (továbbiakban: Résztvevő).
2.3. Promóció
A promóció keretében a CIB Bank az 1.2. pontban meghirdetett szakaszonként egyenként 100 000
forint jóváírást teljesít a promóció feltételeit teljesítő 15 legnagyobb összegű CIB Duó Plusz
Megtakarítás konstrukciót igénylő ügyfél CIB Banknál vezetett lakossági forint folyószámláján.
A promóció ügyfél által teljesítendő feltételei:
Az ügyfél a promóció időtartama alatt:
-

„új” összeggel növeli a Banknál vezetett számlája egyenlegét. Új összegnek minősül a
kampány időtartama alatt az ügyfél CIB Banknál vezetett lakossági bankszámlájára
o vagy bankon kívülről,
o vagy a banknál vezetett vállalati számláról átvezetett/átutalt
o vagy készpénzben befizetett összeg jóváírása.
Nem minősül új összegnek az a számlajóváírás, amely esetében a terhelendő lakossági
számlát is a Bank vezeti, így pl. a saját lakossági számlák közötti átvezetés, devizakonverzió,
bankon belüli lakossági számláról történő átutalás.

-

az „új” összegből CIB Duó Plusz Megtakarítás konstrukciót igényel úgy, hogy a CIB Duó Plusz
Megtakarítás betétlekötés napján vételi/jegyzési megbízást nyújt be a konstrukció keretében
igénybe vehető befektetési termékek valamelyikére olyan módon, hogy a megbízás alapján
megvásárolt értékpapír legkésőbb az adott szakasz utolsó napján 24:00 óráig jóváíródik
(jegyzés esetén még érvényes jegyzési megbízás áll fent) az ügyfél CIB értékpapírszámláján,
és azokat az adott szakasz végéig az adott termékekben tartja
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a promóciós jóváírás további feltétele, hogy az ügyfél a promóciós jóváírás napján
rendelkezzen CIB lakossági folyószámla termékkel
Lakossági folyószámlák alatt az alábbiak értendők: CIB ECO bankszámla, CIB Kártyázó
Számlacsomag, CIB Classic Magánszámla, CIB Online Számlacsomag, CIB Nyugdíjas Bankszámla
Plusz, CIB Prémium Extra Számla, CIB Prémium Magánszámla, CIB Private Banking Magánszámla,
CIB Általános Számla, CIB XL Átutalási Magánszámla, CIB Continental Bankszámla, CIB Alapszámla,
CIB XXL Magánszámla, CIB Private Banking Magánszámla.
-

A jóváírást azok kapják, akik a legnagyobb értékű CIB Duó Plusz Megtakarítás konstrukciót veszik
igénybe az „új” összegből. A legnagyobb összeg meghatározásánál a CIB Duó Plusz Megtakarítás
bankbetétben és értékpapírokban elhelyezett összegeinek együttes értékét veszi alapul a Bank.
Azonos értékeknél az időben korábban benyújtott CIB Duó Plusz Megtakarítás betétlekötési
megbízásának időpontja határozza meg a sorrendet.
2.3.1. A promóciós jóváírásban részesülők jutalma: 100 000 forint/fő.

2.3.2. A promóciós jóváírás teljesítésének legkésőbbi időpontja:
1. Szakasz: 2017.06.30.
2. Szakasz: 2017.07.31.
3. Szakasz: 2017.08.30.
2.3.3. Egy személy a meghirdetett szakaszokon belül több CIB Duó Plusz Megtakarítás
konstrukciót is igénybe vehet, de a promócióban csak a legnagyobb értékűvel vesz részt. Egy
személy több szakaszban is részt vehet a promócióban, így akár háromszor 100 000 forint
jóváírásban is részesülhet, ha teljesíti a feltételeket.
2.3.4. A jóváírás „CIB Duó Plusz promóciós jóváírás” jogcímen történik meg a 2.3.2. pontban
meghirdetett határidőig, amely után az Szja. törvény hatályos szabályozása alapján a
promócióban részt vevőnek közteher fizetési kötelezettsége nem keletkezik.
2.3.5. A Bank a promóciós jóváírásban részesülő ügyfeleket a banki nyilvántartásban szereplő
mobiltelefonszámukon, vagy ha ez nem áll rendelkezésre, CIB Internet Bankon keresztül a
jóváírás napján, amennyiben az ügyfél nem rendelkezik CIB Internet Bank szolgáltatással a
levelezési címén a jóváírás napját követő 10 munkanapon belül értesíti a promóciós jóváírásról.
2.3.6. A promóciós jóváírásra való jogosultság tekintetében – ellenkező bizonyításig – a Bank
nyilvántartása az irányadó.
Amennyiben a CIB Duó Plusz Megtakarítás Promócióval összefüggésben panasza vagy kifogása
merülne fel, azt személyesen a CIB bankfiókokban, a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton a (+ 36
1) 4 242 242-es telefonszámon, írásban a CIB Bank Zrt. Panaszkezelési és Minőségbiztosítási
Osztály, 1537 Budapest, Pf. 394. címen, faxon a (+36 1) 489 6957-es faxszámon, illetve a bank
honlapján keresztül a http://www.cib.hu/elerhetosegek/panaszkezeles/bejelento felületen,
valamint a CIB Bank Internet Bankjának „Válaszolunk” menüjén keresztül és elektronikus levélben
a cib@cib.hu e-mail címen juttathatja el bankunknak.
3.

A promóció keretein belül igénybe vehető megtakarítási termék:
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CIB Duó Plusz Megtakarítás
4.

Egyéb rendelkezések
4.1 A Bank jogosult a jelen promóciós szabályzatot nem visszamenőleges hatállyal, a
résztvevők számára nem hátrányosan, a jövőre nézve egyoldalúan módosítani. Az ügyfeleket
érintő nem kedvezőtlen változásról a Bank legkésőbb a hatálybalépés napját megelőző banki
munkanapon értesíti az ügyfeleket a 2.1. pontban meghatározott helyeken elérhető módosított
Promóciós Szabályzat és Hirdetmény útján. A jelen Promóciós Szabályzatban nem
szabályozott kérdésekben az ügyféllel megkötött bankszámlaszerződés, illetve befektetési
szolgáltatási keretszerződés rendelkezései az irányadók, melynek részei a Befektetési
Szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzat, a Díjjegyzék, az Általános Lakossági
Üzletszabályzat, a fogyasztók és egyéni vállalkozások részére szóló Bankszámlákra és
Fizetési Műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat, a lakossági bankszámlára vonatkozó
Kondíciós Lista.
4.2. A Bank a Részvételi szabályzat megsértése, manipuláció, visszaélés vagy ezek gyanúja
esetén az érintett Résztvevőt a promócióból kizárja. A kizárásról a Bank az érintett Résztvevőt
a banki nyilvántartásban szereplő mobiltelefonszámán/levelezési címén értesíti.
4.3 A promóciót népszerűsítő anyagokon (banner, leaflet, plakát és egyéb hirdetés), illetve a
névre szóló reklámküldeményekben (e-mail, SMS, Internet Bank üzenet, egyéb) írtak nem
minősülnek a CIB Bank részéről ajánlattételnek, azaz ha valaki a jelen promóciós
szabályzatban foglaltak alapján nem felel meg a feltételeknek, akkor a fenti anyagok átvétele
nem jogosítja fel a promócióban való részvételre.

5.

A CIB Bank felelőssége
A CIB Bank kizárja a felelősséget a Résztvevők téves, pontatlan vagy hiányos
adatszolgáltatásából eredő károkért.

6.

A promócióból kizárt személyek
A promócióban nem vehetnek részt a CIB Bank munkavállalói és tisztségviselői.

Budapest, 2017. május 29.
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