A részvételi szabályzat 2017. július 1-től visszavonásra kerül.

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT
a Hitelkártyákhoz és Bevásárlókártyákhoz kapcsolódó
Vásárlással felhasznált összeg után nyújtott jóváírásról

Jelen Részvételi Szabályzat 2012. július 1-jétől 2017. július 1-ig érvényes. Jelen részvételi
szabályzat tartalmazza a 2014. január 14-én meghirdetett javítást, a 2014. április 29-én, a 2014.
szeptember 30-án, a 2014. december 29–én, a 2014. december 30-án, a 2015. március 4-én, a 2015.
május 28-án, a 2015. szeptember 28-án, a 2015. december 22-én és 2016.09.15.-én és a 2017.
április 1-én meghirdetett módosítást.
A CIB Bank Zrt. az alábbiak szerint a Hitelkártyákkal/ Bevásárlókártyákkal végzett Vásárlással
felhasznált összeg után jóváírást teljesít a Hitelkártyaszámlán/ Bevásárlókártyaszámlán.
1. A jóváírásban automatikusan minden, a CIB Bank által kibocsátott MasterCard Gold, illetve a
2012. március 22. előtt igényelt egyéb Hitelkártyával vagy Bevásárlókártyával rendelkező
lakossági üzletfél részt vesz, a részvétel automatikus, a részvételi szándékot külön nem kell
az Üzletfélnek jelezni.
2. A jóváírás összegét a Bank naptári negyedévente határozza meg az adott naptári
negyedévben HUF-ban (forintban) végrehajtott Vásárlási tranzakciók összértéke alapján.
Naptári negyedévek: I. negyedév: január 1 – március 31., II. negyedév: április 1 – június 30.,
III. negyedév: július 1 – szeptember 30., IV. negyedév: október 1 – december 31.
3. A jóváírás azon forintban történő Vásárlások után jár, melyeknek a Bank általi teljesítése
(könyvelése) a Hitelkártyaszámlán/Bevásárlókártya-számlán legkésőbb az adott naptári
negyedévet követő hónap 14. napjáig megtörtént.
4. A Vásárláson kívül az egyéb Hitelkártya/Bevásárlókártya tranzakciók és a banki díjak,
kamatok, jutalékok összege nem számítanak bele a Vásárlások összértékébe.
5. A Vásárlások összértékébe a társkártyával végrehajtott Vásárlási tranzakciók is
beleszámítanak.
6. A Bank naptári negyedévente maximum 500 000 forint összértékű, az 7-es pontban felsorolt 8
üzleti kategórián belüli, HUF-ban (forintban) történt Vásárlás útján felhasznált összeg után
teljesít
1%-os
jóváírást
a
Főkártyabirtokos
részére,
amennyiben
a
Hitelkártyaszámla/Bevásárlókártya-számlához
tartozó
Hitelkártyák/Bevásárlókártyák
birtokosai az érintett negyedévben összesen legalább 60 000 forint összértékben vásároltak.
Amennyiben a Hitelkártya/Bevásárlókártya-számlához tartozó Hitelkártyák/Bevásárlókártyák
birtokosai több mint 500 000 forint összértékben vásároltak a negyedév során, akkor az 500
000 forintot meghaladó részre a Bank nem teljesít jóváírást.
A
vásárlás
visszatérítést
a
Bank
egyösszegben,
jóváírás
formájában
a
Hitelkártya/Bevásárlókártya-számlán fizeti ki, az adott naptári negyedévet követő hónap
második felében.
A fentiek alapján negyedévente a jóváírás összege maximum 5 000 forint lehet és
amennyiben az adott naptári negyedévben kevesebb, mint 60 000 forint összértékű Vásárlás
történik, akkor a Vásárlások után a Bank nem fizet visszatérítést.
A részvételi szabályzat visszavonására tekintettel a Bank utolsó vásárlás visszatérítést a
2017. II. negyedévre vonatkozó vásárlások után teljesíti, úgy hogy a jóváírást 2017. július
második felében fizeti ki a Hitelkártya/Bevásárlókártya-számlán.
7. Az alábbiakban kerül meghatározásra a jelen pontban hivatkozott 8 üzleti kategória, mely
üzleti kategórián belüli, forintban történt Vásárlások után teljesíti a Bank jóváírást. Üzleti
kategóriák: benzinkút, otthon, ruházat, szépségápolás-egészség, utazás, barkács-kert,
elektronikai áruházak, szórakozás.
8. Kereskedelmi kategória kódok*:
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8.1. Benzinkút
Kereskedői kategória kódok (Merchant Category Code):
5172, 5541, 5542, 5983
8.2. Otthon (Lakberendezés, Bútorbolt, Lakástextil,)
Kereskedői kategória kódok (Merchant Category Code):
5021, 5712, 5719, 5722, 5713, 5714
8.3. Ruházat (Általános ruházat, Cipőbolt, Fehérnemű üzlet, Táska, Bőráru, Sportruházat)
Kereskedői kategória kódok (Merchant Category Code):
5131, 5137, 5611, 5621, 5641, 5651, 5691, 5699, 5139, 5661, 5631, 5655, 5941, 5948
8.4. Szépségápolás, egészség (Drogériák, Parfümériák, Gyógyszertárak, Patikák)
Kereskedői kategória kódok (Merchant Category Code):
5977, 5122, 5912
8.5. Utazás (Légitársaság, Szálláshelyek, hotelek, Városi közlekedés, Taxik, Utazási irodák,
Utazásszervezők, Vasúti közlekedés, Helyi közlekedés, Vízi közlekedés, Autóbérlés
Kereskedői kategória kódok (Merchant Category Code):
4511, 3000-3299, 7011, 7033, 3501-3999, 4111, 4121, 4789, 4722, 4011, 4112, 4131, 4411,
4457, 7512, 7519, 3351-3441
8.6. Barkács-kert (Barkácsáruház, Kertészet)
Kereskedői kategória kódok (Merchant Category Code):
5200, 5211, 0780, 5261
8.7. Elektronikai áruházak
Kereskedői kategória kódok (Merchant Category Code):
5251, 5732, 5734
8.8. Szórakozás (Jegyirodák, Koncertjegyek, Mozik, Színházak, Vendéglátás, Éttermek,
Bárok, Könyvesboltok
Kereskedői kategória kódok (Merchant Category Code):
7922, 7829, 7832, 7922, 5811, 5812, 5813, 5814, 5192, 5942, 5931
A kereskedelmi kódok a Nemzetközi Kártyatársaságok által kerültek meghatározásra, mely
besorolja a kereskedelmi tevékenységet a kereskedő által nyújtott árúk és szolgáltatások
alapján. A Bank a kártyát elfogadó bank által meghatározott kereskedelmi kód alapján dönti
el, hogy az adott Vársárlás után jóváírás teljesíthető-e. A Bank kizárja felelősségét és nem
fizet jóváírást az olyan Vásárlások után, ha a jóváírásra azért nem vált jogosulttá a
Főkártyabirtokos, mert a kereskedelmi kód nem a valóságnak megfelelő üzleti
tevékenységnek megfelelően került meghatározásra a kártyát elfogadó kereskedő vagy a
kártyát elfogadó bank által. A Bank jogosult a kereskedelmi kódokat módosítani, amennyiben
a Nemzetközi Kártyatársaságok által azok módosításra kerülnek.
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9. A jóváírás „vásárlás visszatérítés” jogcímen történik, amely az Szja. törvény hatályos
szabályozása alapján üzletpolitikai célból adott, adómentes juttatásnak minősül.
10. A jóvásírás összegének megállapításában a Bank számítása az irányadó. A visszatérítés
összegét a Bank egész forintra kerekíti a kerekítés általános szabályai szerint.
11. A visszatérítés összege ugyanolyan visszafizetett összegeknek minősül, mintha az Üzletfél
teljesítene befizetést a Hitelkártyaszámla/Bevásárlókártya-számla javára. A jóváírás összege
késedelem hiányában szabadon felhasználható, a visszatérítés összege vissza nem
fizetendő.
12. A Kártyabirtokos által reklamált tranzakciók esetében a Bank fenntartja a jogot az egyedi
mérlegelésre.
13. A Bank nem fizeti ki a jóváírást azon Üzletfelek, akiknek a jóváírás napját megelőző 14 napon
belül bármely időpontban, 15 napot meghaladó késedelmes tartozásuk áll fenn a
Hitelkártyaszámlájukon/Bevásárlókártya-számlájukon a Bankkal szemben.
14. A Vásárlás visszatérítés kifizetésének feltétele, hogy a kifizetés napján az Üzletfél
rendelkezzen Hitelkártya/Bevásásárlókártya számlával és a Hitelkártyáról/Bevásárlókártyáról
szóló szerződés ne álljon bármely fél által kezdeményezett felmondás hatálya alatt.
15. Jelen Részvételi Szabályzat a www.cib.hu és CIB Bank bankfiókjaiban található meg.
16. Jelen Részvételi Szabályzat visszavonásig érvényes. A Bank fenntartja a jogot jelen
Részvételi Szabályzat visszavonására és egyoldalú módosításra. Az Üzletfeleket érintő nem
kedvezőtlen változásról és a kereskedelmi kódok változásáról, ha a változás oka, az hogy a
Nemzetközi Kártyatársaságok a kereskedelmi kódokat módosítják, a Bank legkésőbb a
hatálybalépés napját megelőző Banki Napon értesíti az Üzletfeleket a 15. pontban
meghatározott helyen kifüggesztett módosított Részvételi Szabályzat és Hirdetmény útján. Az
Üzletfeleket érintő kedvezőtlen módosításról és a visszavonásról a Bank az Üzletfeleit
módosítás hatálybalépését illetve a visszavonás idejét megelőzően legalább 2 hónappal tartós
adathordozón és a 15. pontban meghatározott helyen kifüggesztett módosított Részvételi
Szabályzat és Hirdetmény útján tájékoztatja az Üzletfeleket. Jelen Részvételi Szabályzat
visszavonása vagy az Üzletfeleket hátrányosan érintő egyoldalú módosítása legkorábban, az
előzőekben meghatározott visszavonás vagy módosítás meghirdetését követő naptári
negyedév első napján léphet hatályba.
A jelen Részvételi Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a „CIB Hitelkártyák, CIB Lízing
Hitelkártya, CIB-Generali Hitelkártya”, „Aranykor Hitelkártya”, valamint a „CIB Bevásárlókártya”,
Kondíciós Listában, az Általános Lakossági Üzletszabályzatban és a fogyasztók részére szóló
Bankkártyákra vonatkozó Különös Üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak.
* A kereskedelmi kategória kódok nem egyeznek meg a TEÁOR kóddal.
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