Hatályos: 2015. március 9. naptól

„Váltson CIB Hitelkártyára!”
Promóciós részvételi szabályzat

A CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4.-14., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004) (a
továbbiakban: a Bank) „Váltson CIB Hitelkártyára!” promóciót szervez (a továbbiakban: Promóció),
amelynek promóciós szabályzatát (a továbbiakban: a promóciós szabályzat) az alábbiak szerint
határozza meg:
1. Általános rendelkezések
A promócióban való részvétel időtartama (kezdő és záró időpont):
2015. március 9.- 2015. augusztus 31.
A promócióban való részvétel feltétele, hogy 2015. augusztus 31-ig teljeskörűen befogadásra kerüljön
CIB Café Hitelkártya vagy CIB MasterCard Gold Hitelkártya igénylés, s a hitelkeret megnyitásra
kerüljön.
A promóció alapján a jóváírások a promócióban való részvételre vonatkozó záró időpontot követően
is kifizetésre kerülnek, ha a jóváírások kifizetésének időpontja a promócióban való részvétel záró
időpontját követő időszakra esik.
2. A promócióban való részvétel feltételei
A CIB Bank Promóciót hirdet a promócióban való részvétel időtartama alatt igényelt, és az
igényléskor a CIB Banknál bármilyen hitelkártyával főkártyabirtokosként nem rendelkező CIB
MasterCard Gold Hitelkártya vagy CIB Café Hitelkártya szerződést (továbbiakban: CIB
hitelkártya) kötő ügyfelei részére, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:
•

az igénylőlapon az " Új igénylés hitelkártya promócióval” hitelcél feltüntetésre kerül és

•

az igénylés pillanatában főkártyabirtokosként rendelkeznek más, Magyarországon bejegyzett
pénzügyi intézménynél, fióktelep formájában működő pénzügyi intézménynél lakossági
hitelkártyával és

•

a CIB hitelkártya igénylésekor az Igénylőlapon feltüntetésre kerülnek a jelenleg fennálló
hiteltartozás alatt hitelkártyára vonatkozó, a Bank által meghatározott adatok.

3. A promóció
3.1. Promóciós visszatérítés a hitelkeret megnyitását követő első 3 elszámolási időszakra

3.1.1. Promóciós jóváírás mértéke
A promóció keretében a CIB Bank Zrt. visszatérítés jellegű jóváírást nyújt a promócióban
megigényelt CIB hitelkártyához tartozó hitelkártyaszámlán az alábbiak szerint:
•

A jóváírás összege megegyezik Bank által, a hitelkeret megnyitását követő első három havi
számlakivonat készítésekor esedékes - azaz az első három havi számlakivonaton feltüntetetthitelkamat összegével, összesen azonban az első három elszámolási időszakra
vonatkozóan maximum 15 ezer forint erejéig.

3.1.2. A promóciós jóváírás időpontja

A hitelkamattal megegyező összegű jóváírás a havi elszámolási időszakot követően utólagosan
kerül jóváírásra a CIB hitelkártyához tartozó hitelkártyaszámlán havi rendszerességgel, minden
hónap 10. naptári napjáig.
3.2. Promóciós visszatérítés a hitelkeret megnyitását követő negyedik, ötödik és hatodik
elszámolási időszakra
3.2.1. Promóciós jóváírás mértéke
A promóció keretében a CIB Bank Zrt. további visszatérítés jellegű jóváírást nyújt a
promócióban megigényelt CIB hitelkártyához tartozó hitelkártyaszámlán az alábbiak szerint:
•

A jóváírás összege megegyezik a negyedik, ötödik, hatodik havi számlakivonat
készítésekor esedékes - azaz a negyedik, ötödik, hatodik havi számlakivonaton
feltüntetett- hitelkamat összegével, összesen azonban a negyedik, ötödik, hatodik
elszámolási időszakra vonatkozóan maximum 15 ezer forint erejéig, ha az alábbi
feltételek teljesülnek.

3.2.2. A promóciós jóváírás feltételei
Az Üzletfél további promóciós jóváírásra akkor jogosult a CIB hitelkártyához tartozó
hitelkártyaszámlán, amennyiben a CIB MasterCard Gold vagy CIB Café hitelkártya
szerződés létrejöttét (ez az időpont megegyezik a szerződésen feltüntetett Banki aláírás
napjával és a hitelkeret megnyitásának dátumával) követően 90 naptári napon belül az
Üzletfél bemutatja személyesen bármelyik CIB bankfiókban az alábbi dokumentumok eredeti
példányát:

Az igénylőlapon feltüntetett vagy a központi hitelinformációs rendszerben szereplő, más
pénzügyi intézménynél lévő hitelkártya, több hitelkártya esetében azok közül valamelyik
hitelkártya
•

lezárását igazoló dokumentumot vagy

•

a pénzügyi intézmény érkeztetésével ellátott megszüntetési szándéknyilatkozatot vagy

•

a pénzügyi intézmény érkeztetésével ellátott nullás igazolást, mely igazolja, hogy az
üzletfélnek nincs tartozása.

3.2.3. A promóciós jóváírás időpontja
A hitelkamattal megegyező összegű jóváírás a havi elszámolási időszakot követően
utólagosan kerül jóváírásra a CIB Café Hitelkártyaszámlán vagy CIB MasterCard Gold
Hitelkártyaszámlán, havi rendszerességgel, minden hónap 10. naptári napjáig.

4. A promócióra vonatkozó közös rendelkezések
•

A hitelkamattal megegyező összegű jóváírás nem érinti a minimum fizetendő összeg
megfizetésének esedékességét, azt a számlakivonaton feltüntetett feltételek szerint az
ügyfél köteles megtéríteni.

•

A jóváírás „visszatérítés” jogcímen történik, amely az Szja. törvény hatályos
szabályozása alapján üzletpolitikai célból adott, adómentes juttatásnak minősül.

•

A jóváírás összegének megállapításában a Bank számítása az irányadó. A visszatérítés
összegét a Bank egész forintra kerekíti a kerekítés általános szabályai szerint.

•

A visszatérítés összege ugyanolyan visszafizetett összegnek minősül, mintha az Üzletfél
teljesítene befizetést a Hitelkártyaszámla javára. A jóváírás összege késedelem
hiányában szabadon felhasználható, a visszatérítés összege vissza nem fizetendő.

•

A Kártyabirtokos által reklamált kamatok esetében a Bank fenntartja a jogot az egyedi
mérlegelésre.

•

A visszatérítés kifizetésének feltétele, hogy a kifizetés napján az Üzletfél rendelkezzen
Hitelkártyaszámlával és a Hitelkártyáról szóló szerződés ne álljon bármely fél által
kezdeményezett felmondás hatálya alatt.

•

A Bank nem fizeti ki a jóváírást azon Üzletfelek részére, akiknek a jóváírás napját
megelőző 14 napon belül bármely időpontban, 15 napot meghaladó késedelmes
tartozásuk áll fenn a Hitelkártyaszámlájukon a Bankkal szemben.

•

Amennyiben az Üzletfél a hitelkeret rendelkezésre bocsátását követő 90. naptári napot
követően hozza be az idegen banki hitelkártya lezárását igazoló dokumentumot, nem
részesül további jóváírásban.

5. Általános rendelkezések
•
•
•

Jelen Promóciós Szabályzatot a Bank közzéteszi a www.cib.hu honlapján és a CIB Bank
bankfiókjaiban.
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.
Jelen Promóciós Szabályzat a megadott határideig érvényes.

A jelen Promóciós Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Hitelkártya szerződésben, a
fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat és a fogyasztók
részére szóló Bankkártyákra vonatkozó Különös Üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak.

2015. március 6.

