#withSave Promóció
Promóciós szabályzat lakossági ügyfelek részére
(tartalmazza a 2019.09.06. napjától hatályos módosításokat)
A CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4.-14., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004)
(a továbbiakban: a Bank) promóciót szervez (a továbbiakban: #withSave Promóció), amelynek
promóciós szabályzatát az alábbiak szerint határozza meg:
1. Általános rendelkezések
1.1. Szervező: CIB Bank Zrt
1.2. A promóció teljes időtartama (kezdő és záró időpont):2019. június 25.– 2019.december 31.
1.3. A promócióval érintett termék: #withSave Megtakarítási Számla
1.4. Promóciós Kamat: #withSave Megtakarítási Számlán elhelyezett 0 – 5.000.000 forint
közötti összegrészre: 3 % (EBKM: 3,04 %)
2. A #withSave Promócióval kapcsolatos információk:
2.1. A #withSave Promócióban való részvétel feltételeit a jelen promóciós szabályzat
tartalmazza, melyet a CIB Bank a www.cib.hu honlapon és a Bank bankfiókjaiban teszi
közzé.
3. Promóció
3.1. Részvétel:
A Promócióban az a 18. életévét betöltött Ügyfél vehet részt, aki:
 a cib.hu számlanyitás felületén #withSave Megtakarítási Számlát nyit;
 A #withSave Megtakarítási Számla szolgáltatási csomag részeként érhető el, így #withSave
Megtakarítási Számla, mint termék számlanyitásának a feltétele, hogy az ügyfél CIB ECO
vagy CIB ECO Plusz bankszámlát nyisson, CIB betéti bankkártyát, CIB Bank Mobil
alkalmazást, és CIB Online Internet Bank szolgáltatást igényeljen.
 Az online igénylésben kizárólag olyan 18. életévét már betöltött, magyar állampolgársággal
rendelkező lakossági ügyfél vehet részt, akiknek személyes azonosító adataik alapján nincs
hatályos szerződése/ügyfélkapcsolata a CIB Bankkal.
 Az online igénylésnek további feltételeit a CIB.hu termék aloldalon megtalálható
„Ügyféltájékoztató az interneten keresztül benyújtott igénylésekről, feltételeiről és
folyamatáról” című dokumentum tartalmazza.
3.2. Promóciós kamat: 6 hónapra 0–5.000.000 forint közötti összegrészre 3 % (EBKM: 3,04 %)
A promóciós kamat eléréséhez nem feltétel az, hogy az adott havi kamatperiódusban
megtakarított összeg legalább 1000 forint legyen, illetve, hogy ne történjen terhelés a
számlán.
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3.3. A kamatozással kapcsolatos további információk:







Az 5.000.000 forint feletti összegrészre a standard kondíciók szerint a kamat mértéke:
0,01%
A promóció ideje alatt, a feltételek teljesítésével elérhető promóciós kamat a #withSave
Megtakarítási Számla megnyitásától számított 6 hónapig elérhető, mely időtartam a
számlanyitás időpontjától kezdődik és az azt követő 6. hónap utolsó előtti munkanapjáig
tart. A 6 hónap elteltét követően a #withSave Megtakarítási Számlára a Fogyasztók részére
szóló #withSave Megtakarítási Számlára vonatkozó hatályos Kondíciós listában szereplő
feltételek és kondíciók lesznek az irányadók.
A promóciós kamatra való jogosultságot minden kamatperiódusban ellenőrzi a Bank.
Kamatperiódus: tárgyhót megelőző hónap utolsó banki munkanapjától a tárgyhó utolsó
előtti banki munkanapjáig terjedő időszak.
Kamatfizetés gyakorisága és esedékessége: minden naptári hónapban, az utolsó banki
munkanapon.

4. Egyéb rendelkezések:
4.1. A Bank jogosult a jelen promóciós szabályzatot a jövőre nézve, a résztvevők számára nem
hátrányosan, 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 az irányadó.
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.
5. A promócióból kizárt személyek
A promócióban nem vehetnek részt a CIB Bank munkavállalói és tisztségviselői.
6. Panaszkezelés
Amennyiben a #withSave Promócióval összefüggésben panasza vagy kifogása merülne fel, azt
személyesen a CIB bankfiókokban, telefonon a CIB24 Ügyfélszolgálaton (36-1-4-242-242)
vagy írásban CIB Bank Zrt. Panaszkezelési és Minőségbiztosítási Osztály, 1537 Budapest, Pf.
394. címen, faxon +36 1 489 6957-es faxszámon, a bank honlapján keresztül
http://www.cib.hu/elerhetosegek/panaszkezeles/bejelento
felületen,
a
CIB
Bank
Internetbankjának „Válaszolunk” menüjén keresztül, valamint elektronikus levélben a
cib@cib.hu e-mail címen juttathatja el. A panaszkezelésről bővebb információt illetve a Bank
Panaszkezelési
szabályzatát
a
https://www.cib.hu/Maganszemelyek/leavemessage/complaints/panaszkezeles.html oldalon illetve bármely bankfiókban megtalálja.
Budapest, 2019. május 24.
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