RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT
a CIB Hitelkártyákhoz és a CIB Bevásárlókártyához kapcsolódó

aktiválási kedvezményről
Jelen Részvételi Szabályzat 2016. november 10.-től 2016. december 31-ig érvényes.
A CIB Bank Zrt. használatösztönző programot hirdet az alábbi feltételek szerint:
1. A használatösztönző programban a CIB Hitelkártya és CIB Bevásárlókártya szerződésben
szereplő főkártyabirtokos vehet részt, ha a Bank a főkártyabirtokost értesíti az aktiválási

kedvezményről rögzített telefonhívásban 2016.11.10. és 2016.12.31 között.
2. A használatösztönző programban a Bank 5000 Ft jóváírást teljesít a jóváírási határidőig, ha a
főkártyabirtokos bejövő hívásban aktiválja azt a főkártyáját, amelyet a Bank 2016.09.15. és

2016.10.31 között küldött meg számára, és amelyről legalább 14 nappal a kártya kiküldést
megelőzően levélben értesítette a főkártyabirtokost.
3. A jóváírást a Bank a CIB Hitelkártya vagy CIB Bevásárlókártya számlán, az aktiválástól számított

5 banki munkanapon elvégzi.
4. Amennyiben egy főkártyabirtokos több darab olyan főkártyát aktivál 2016.11.10. és
2016.12.31 között bejövő hívásban - amelyet a Bank 2016.09.15. és 2016.10.31 között küldött
meg számára, és amelyről legalább 14 nappal a kártya kiküldést megelőzően levélben
értesítette a főkártyabirtokost - főkártyánként jogosult az 5000 forint jóváírásra.
5. A jóváírás „aktiválási jóváírás” jogcímen történik, amely után az Szja. törvény hatályos
szabályozása alapján a juttatásban részesülőnek adófizetési kötelezettsége nem keletkezik.
6. A visszatérítés összege ugyanolyan visszafizetett összegeknek minősül, mintha az Üzletfél
teljesítene befizetést a Hitelkártyaszámla javára. A jóváírás összege késedelem hiányában
szabadon felhasználható, a visszatérítés összege vissza nem fizetendő.
7. A Bank fenntartja a jogot az egyedi mérlegelésre.
8. A kifizetésének feltétele, hogy a kifizetés napján az Üzletfél rendelkezzen Hitelkártya számlával
és a Hitelkártyáról szóló szerződés ne álljon bármely fél által kezdeményezett felmondás
hatálya alatt.
9. Jelen Részvételi Szabályzat a www.cib.hu oldalon és a CIB Bank bankfiókjaiban található meg.
10. A Bank fenntartja a jogát arra, hogy jelen Részvételi Szabályzatot az Üzletfelekre nézve
előnyösen módosítsa, a módosításról a Bank a bankfiókban és a www.cib.hu oldalon közzétett
Hirdetményben értesíti a Résztvevőket.
11. Jelen Promóciós Szabályzat a megadott határideig érvényes.
A jelen Részvételi Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a „CIB Hitelkártyák, CIB Lízing
Hitelkártya, CIB-Generali Hitelkártya, Aranykor Hitelkártya, Magánszemélyek részére” című Kondíciós
Listában, a Kondíciós Lista CIB Café Hitelkártya Magánszemélyek részére, valamint az Általános
Lakossági Üzletszabályzatban és a fogyasztók részére szóló Bankkártyákra vonatkozó Különös
Üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak.
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