RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT
a CIB Café Hitelkártyákhoz és a CIB MasterCard Gold Hitelkártyához kapcsolódó
Kártyaplusz kedvezményről
Jelen Részvételi Szabályzat 2015. május 15-től 2016. augusztus 31-ig érvényes.
A CIB Bank Zrt. használatösztönző programot hirdet az alábbi feltételek szerint:
1. A használatösztönző programban a CIB Café Hitelkártya és CIB MasterCard Gold Hitelkártya
szerződésben szereplő főkártyabirtokos (és társkártyabirtokos) vehet részt, ha a Bank a
főkártyabirtokost értesíti a használatösztönző programról sms-ben vagy elektronikus levélben.
2. A használatösztönző programban a Bank 5000 Ft jóváírást teljesít a jóváírási határidőig, ha a
főkártyabirtokos (és ha van társkártyabirtokos) a tárkártyabirtokos által forintban végrehajtott
Vásárlási tranzakciók értéke együttesen eléri legalább 60 000 forintot az ajánlatban szereplő
költési időszakon belül.
3. A meghirdetett költési időszakok és a kapcsolódó jóváírási határidők a következők:
Költési időszak:
2015. május 15. - 2015. június 30.
2015. június 1. - 2015. július 31.
2015. július 1. - 2015. augusztus 31.
2015. augusztus 1. - 2015. szeptember 30.
2015. szeptember 1. - 2015. október 31.
2015. október 1. - 2015. november 30.
2015. november 1. - 2015. december 31.
2015. december 1. - 2016. január 31.
2016. január 1. - 2016. február 28.
2016. február 1. - 2016. március 31.
2016. március 1. - 2016. április 30.
2016. április 1. - 2016. május 31.
2016. május 1. - 2016. június 30.
2016. június 1. - 2016. július 31.

Jóváírási határidő:
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 30.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 31.
2016. február 28.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.

4. A jóváírás összegét a Bank az előzőek szerint meghatározott költési időszakok alapján
határozza meg a forintban végrehajtott Vásárlási tranzakciók összértéke alapján.
5. A jóváírás azon forintban történő Vásárlások után jár, melyeknek a Bank általi teljesítése
(könyvelése) a Hitelkártyaszámlán legkésőbb az adott költési időszakot követő hónap 14.
napjáig megtörtént.
6. A Vásárláson kívül az egyéb CIB Café Hitelkártya és CIB MasterCard Gold Hitelkártya
tranzakciók és a banki díjak, kamatok, jutalékok összege nem számítanak bele a Vásárlások
összértékébe.
7. A Vásárlások összértékébe
beleszámítanak.
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8. Amennyiben a CIB Café Hitelkártya és CIB MasterCard Gold Hitelkártya számlához tartozó
hitelkártya birtokosok több mint 60 000 forint összértékben vásároltak a megadott költési
időszak során, a Bank nem teljesít 5000 forintnál nagyobb jóváírást a használatösztönző
program keretében.
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9. A vásárlás visszatérítést a Bank egy összegben, jóváírás formájában a CIB Café Hitelkártya
és CIB MasterCard Gold Hitelkártya számlán fizeti ki, az előzőek szerint meghirdetett jóváírási
határidőre.
10. Az itt meghirdetett használatösztönző programon felül az Espresso Szolgáltatási Csomaggal
kiegészített CIB Café Hitelkártya birtokosok és a CIB MasterCard Gold Hitelkártya birtokosok
jogosultak a vásárlással felhasznált összeg utáni jóváírásra, jelen használatösztönző program
nem érinti a vásárlással felhasznált összeg utáni jóváírást.
11. A jóváírás „vásárlás visszatérítés” jogcímen történik, amely az Szja. törvény hatályos
szabályozása alapján üzletpolitikai célból adott, adómentes juttatásnak minősül.
12. 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.
13. A Kártyabirtokos által reklamált tranzakciók esetében a Bank fenntartja a jogot az egyedi
mérlegelésre.
14. 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 a Bankkal szemben.
15. A Vásárlás visszatérítés 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.
16. Jelen Részvételi Szabályzat a www.cib.hu oldalon és a CIB Bank bankfiókjaiban található
meg.
17. 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.
18. 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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