Érvényes: 2012. június 23-tól
CIB Rendszeres Befektetési Alap Programhoz és a
CIB Malacpersely számlához kapcsolódó

PROMÓCIÓS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT
A Promócióban való részvétel feltételei
A promócióban részt vehet, minden olyan lakossági Üzletfél, aki 2012. augusztus 31-én
Befektetési szolgáltatási keretszerzıdéssel rendelkezik.
A promóción belül a magasabb összegő takarékossági bónuszra az jogosult, aki az elıbb
meghatározott keretszerzıdések mellett 2012. augusztus 31-én forint CIB Malacpersely
számlával is rendelkezik.
A Promóció keretében nyújtott takarékossági bónusz
A promóció keretében a Résztvevı az alábbiakban meghatározott takarékossági bónuszra
jogosult, ha teljesíti a meghatározott feltételeket:
•

3 000,- forint takarékossági bónuszt kap minden olyan Résztvevı, aki
2012. augusztus 31-ig megbízást ad CIB Rendszeres Befektetési Alap Program
indítására, azaz legalább 1 db vételi keretmegbízást ad befektetési jegyek rendszeres
forgalmazására ide értve a nyugdíj-elıtakarékossági számla, illetve tartós befektetési
számla tekintetében megadott vételi keretmegbízást is és
*
o 2012. szeptember – 2013. június között minden hónapban a keretmegbízásban szereplı
értékpapír számlájára legalább 10 ezer forint értékben vásárol a keretmegbízásban
szereplı értékpapírból, és
o mind a 10 keretmegbízáson alapuló értékpapír vételi megbízása ugyanazon befektetési
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alap befektetési jegyeibıl teljesül, valamint
o 2013. június hónap utolsó banki munkanapján azon értékpapír számláján, amelyre a
megbízást adta rendelkezésre áll legalább az adott, a teljesült értékpapír vételi
megbízásokban szereplı befektetési jegyek összesített darabszáma.
A Rendszeres Befektetési Alap Programban a takarékossági bónusz kifizetésének
feltételeként csak azonos befektetési jegybıl teljesülı megbízásokat veszi figyelembe a Bank,
a befektetési jegy típusának változtatása esetén a Résztvevı a promóció feltételeit nem
telesíti.

o

* A CIB Rendszeres Befektetési Alap Program esetén naptári hónapot vizsgál a Bank, amely a
megbízások banki befogadhatósága szempontjából az adott hónap elsı és utolsó banki
munkanapja közötti idıszakot jelenti. Amennyiben a megbízásban szereplı nap nem minısül
az adott befektetési jegy forgalmazási napjának valamely hónapban, akkor az adott havi
befektetési jegy vásárlásra vonatkozó feltételt, a Bank teljesítettnek tekinti abban az esetben
is, amennyiben a megbízás tényleges teljesülési napja (azaz a következı forgalmazási nap) a
tárgyhót követı hónapra esik.
VAGY
•

5 000,- forint takarékossági bónuszt kap minden olyan Résztvevı, aki a fenti, 3 000,- forintos
takarékossági bónuszra jogosító feltételeken túl teljesíti az alábbi feltételeket is:
o 2012. szeptember – 2013. június között a CIB Malacpersely Számláján minden
kamatperiódusban (a kamatperiódus meghatározását a CIB Malacpersely Számla
kondíciós listája tartalmazza) megtakarít legalább 10 ezer forintot, valamint
o a CIB Malacpersely Számláját a fenti idıszak alatt egyetlen alkalommal sem terheli meg.
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A takarékossági bónusz kifizetése
A fenti feltételek teljesítése esetén a bónusz kifizetésére 2013. júliusában kerül sor.
A takarékossági bónuszt kizárólag a Résztvevı kifizetés esedékességekor meglévı értékpapír
számlájának forint ügyfélszámlájára írjuk jóvá. Ilyen ügyfélszámla hiányában a bónusz jogosultság
megszőnik.
Egy ügyfél egyszer, és csak egy – 3000,- forint vagy 5000,- forint - takarékossági bónusz
kifizetésre jogosult függetlenül attól, hogy hány további számlán, mennyi megbízással teljesítette a
feltételeket.

A Részvételi szabályzatra vonatkozó általános rendelkezések
A Részvételi Szabályzatot a Bank közzéteszi bankfiókjaiban, valamint www.cib.hu internetes címen. A
Bank biztosítja továbbá a Részvételi Szabályzat a promóció teljes idıtartama alatti, elıbbiek szerinti
elérhetıségét.
A program meghosszabbításáról a Bank a bankfiókjaiban és a www.cib.hu oldalon közzétett
Hirdetményben értesíti a Résztvevıket.
A Bank fenntartja a jogát arra, hogy jelen Részvételi Szabályzatot a Résztvevıkre nézve elınyösen
módosítsa, a módosításról a Bank a bankfiókban és a www.cib.hu oldalon közzétett Hirdetményben
értesíti a Résztvevıket.
A takarékossági bónuszra való jogosultság tekintetében kizárólag a Bank belsı nyilvántartásai és
informatikai rendszere az irányadóak.
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