Hatályos: 2016. szeptember 26-tól
PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT
lakossági ügyfelek részére
CIB Nyugdíj-előtakarékossági Számlára (továbbiakban: CIB NYESZ) vonatkozó
2016. évi promóció

A CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4.-14., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004) (a
továbbiakban: a bank) CIB Nyugdíj-előtakarékossági Számlára (továbbiakban: CIB NYESZ) vonatkozó
promóciót szervez lakossági ügyfelek részére (a továbbiakban: promóció), amelynek feltételeit a jelen
dokumentum (a továbbiakban: a promóciós szabályzat) az alábbiak szerint határozza meg:
1. Általános rendelkezések
1.1. A promóció időtartama (kezdő és záró időpont): 2016. szeptember 26. - 2016. december 9.
1.2. A promóciót a CIB Bank Zrt. szervezi.
1.3. Jelen promóciós szabályzatot a CIB Bank a www.cib.hu honlapon és a CIB Bank bankfiókjaiban
teszi közzé.
2. Promóció
2.1. A promóció keretében a CIB Bank 20.000 forint jóváírást teljesít a promóció feltételeit teljesítő
első 235 ügyfél CIB Banknál vezetett lakossági forint folyószámláján, amennyiben az ügyfél a
promóció időtartama alatt legalább 500.000 forint egy összegű jóváírást teljesít a CIB NYESZ
számláján, és ezen összeg erejéig a promócióban meghatározott befektetési termékek
valamelyikére vásárlási/jegyzési megbízást nyújt be olyan módon, hogy a megbízás alapján
megvásárolt értékpapír legkésőbb 2016. december 10-én 00:00 óráig jóváíródik az ügyfél CIB
NYESZ számláján. Ügyfélnek a jóváírás teljesítésének időpontjában nem állhat fenn késedelmes
tartozása a bank felé. A jóváírást a bank annak a 235, fenti feltételeket teljesítő ügyfélnek biztosítja,
aki a promóció kezdő időpontját követően legkorábban nyújtotta be vásárlási/jegyzési megbízását a
promócióban meghatározott befektetési termékek valamelyikére, és a promóció időtartama alatt
legalább 500.000 forint egy összegű jóváírást teljesített a NYESZ számláján.
2.2. A CIB NYESZ számlán történő jóváírás teljesülhet pénztári befizetés, saját számlák közötti
átvezetés, bankon belüli és kívüli átutalások útján a CIB NYESZ számla vezetésére vonatkozó
rendelkezések szerint. A promócióban meghirdetett befektetési termékek vásárlására/jegyzésére
vonatkozó megbízását a rendelkezésre álló csatornák (bankfiókban, CIB24 telefonos
ügyfélszolgálaton, eBrokeren) bármelyikén benyújthatja.
2.3. A bank a jóváírást 2016. december 23-ig teljesíti. A 20.000 forintot a bank egy összegben,
jóváírás formájában az ügyfél CIB lakossági forint folyószámláján írja jóvá. Ha egy ügyfél több
alkalommal is teljesíti a promóciós feltételeket a promóció időszaka alatt, a 20.000 forint jóváírására
akkor is csak egyszer jogosult, azzal a jóváírással és megbízással, amely a legkorábbi dátummal
teljesült.
2.4. A jóváírás „NYESZ promóció jóváírás” jogcímen történik, amely után az Szja. törvény hatályos
szabályozása alapján a promócióban részt vevőnek közteher fizetési kötelezettsége nem keletkezik.
3. Résztvevők
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3.1. A promócióban részt vehet minden nagykorú természetes személy, aki a CIB Banknál
2016.12.09-én és a jóváírás időpontjában lakossági forint folyószámlával rendelkezik, és a lakossági
forint folyószámlára vonatkozó szerződése nem áll bármely fél által kezdeményezett felmondás
hatálya alatt.
A promócióban nem vehetnek részt:
• a CIB Bank munkavállalói, továbbá
• azok a fogyasztónak (magánszemélynek) minősülő ügyfelek, akik Munkavállalói Juttás
Csomaggal (XXL) rendelkeznek.
3.2. A promócióban a fenti feltételeknek megfelelő, CIB lakossági forint folyószámlával rendelkező
lakossági ügyfél automatikusan – külön regisztráció nélkül – részt vesz, amennyiben a feltételeket
teljesíti, a részvételi szándékot külön nem kell az ügyfélnek jeleznie.
4. A promóció keretein belül igénybe vehető befektetési termékek köre
1.
2.
3.
4.
5.

CIB Bank által kibocsátott, forintban denominált kötvények,
CIB Bankon keresztül jegyezhető Magyar Állam által kibocsátott értékpapírok,
BÉT-re bevezetett, forintban denominált részvények,
Forintban denominált befektetési alapok,
A Befektetési szolgáltatási tevékenységekhez – Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek
részére Díjjegyzék 2.2. pontjában megnevezett forintban denominált értékpapírok.

5. Egyéb rendelkezések
5.1. A jóváírásra való jogosultság tekintetében a bank nyilvántartása az irányadó. Amennyiben a
promóció kapcsán panasz merül fel, az ügyfelek a CIB Bank panaszkezelési szabályzata alapján
jelezhetik ezt a CIB Bank felé.
5.2. A bank fenntartja a jogot jelen Promóciós Szabályzat egyoldalú, nem kedvezőtlen
módosítására. Az ügyfeleket érintő nem kedvezőtlen változásról a bank legkésőbb a hatálybalépés
napját megelőző banki munkanapon értesíti az ügyfeleket a 1.3. pontban meghatározott helyeken
elérhető módosított Promóciós Szabályzat és Hirdetmény útján. A jelen Promóciós Szabályzatban
nem szabályozott kérdésekben az ügyféllel megkötött nyugdíj-előtakarékossági számlaszerződés
rendelkezései az irányadóak, melynek részei a Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó
Üzletszabályzat, a Díjjegyzék, az Általános Lakossági Üzletszabályzat, a fogyasztók és egyéni
vállalkozások részére szóló Bankszámlákra és Fizetési Műveletekre vonatkozó Különös
Üzletszabályzat, a lakossági bankszámlára vonatkozó Kondíciós Lista.
5.3. A bank továbbá fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan részvétel, visszaélés, vagy
ezek gyanúja esetén az érintett ügyfelet a promócióból kizárja, melyről az érintett ügyfelet írásos
levél útján értesít.
5.4. A promóciót népszerűsítő anyagokon (banner, leaflet, plakát és egyéb hirdetés), illetve a névre
szóló reklámküldeményekben (e-mail, SMS, Internet Bank üzenet, egyéb) írtak nem minősülnek a
CIB Bank részéről ajánlattételnek, azaz ha valaki a jelen promóciós szabályzatban foglaltak alapján
nem felel meg a feltételeknek, akkor a fenti anyagok átvétele nem jogosítja fel az ajándék átvételére.
5.6. Felhívjuk a promócióban részt vevő ügyfeleink figyelmét, hogy a promóció keretén belül olyan
befektetési termékeket is vásárolhatnak/jegyezhetnek, melyek esetében a megbízás benyújtásának
időpontja és az értékpapírnak a NYESZ számlán történő jóváírásának az időpontja időben eltérhet a
választott befektetési termék és a megbízás benyújtásának időpontja függvényében. 2016.12.09-én
16:00 óra után benyújtott megbízások legkorábban a következő banki munkanapon teljesülhetnek. A
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promócióban részt vevő ügyfelek tudomásul veszik, hogy a CIB Bank a jelen részvételi szabályzat
2.1. pontjában rögzített feltételek mindegyikének teljesülése esetén biztosítja a promóciós jóváírást
a meghirdetett időbeli sorrendiség figyelembevételével.

Budapest, 2016. szeptember 26.
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