HIRDETMÉNY
a 2013. június 07-én közzétett Hirdetmény módosításáról
a CIB Bázis Üzleti Számla Plusz, CIB Partner Üzleti Számla Plusz, CIB Mikro Üzleti Számla
Plusz számlavezetési csomag Kondíciós Lista gazdálkodó és egyéb szervezetek, egyéni
vállalkozók és egyéni ügyvédek részére,
a Társas vállalkozásként működő ügyvédek forint számlavezetése Plusz számlavezetési
csomag Kondíciós Lista gazdálkodó és egyéb szervezetek részére,
a CIB Ügyvédi Letéti Őrzési Számla Plusz számlavezetési csomag Kondíciós Lista egyéni
ügyvédek részére,
a CIB Non-Profit Classic Plusz számlavezetési csomag Kondíciós Lista gazdálkodó és egyéb
szervezetek részére,
a CIB Non-Profit Számla Plusz számlavezetési csomag Kondíciós Lista gazdálkodó és egyéb
szervezetek részére,
a CIB Csoport stratégiai partnereinek egyéni vállalkozói részére számlavezetési csomag Plusz
Kondíciós Lista,
módosítására vonatkozóan

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) ezúton tájékoztatja Tisztelt
Üzletfeleit, hogy a fent felsorolt, 2013. június 07-én közzétett, 2013. augusztus 08-án hatályba
lépő Kondíciós Listák, tekintettel a 2013. július 30. napján közzétett, 2013. augusztus 01. napjától
hatályba lépő változásokra, 2013. augusztus 01. napjától az alábbiak szerint módosulnak:
1.) 2013. 08. 08-tól az internet alapú Elektronikus Szolgáltatások igénybe vételéhez két új
típusú Jelszógeneráló Eszköz (Token) igényelhető: Easy Token és CIB mobilToken.
Az új Jelszógeneráló eszközökhöz kapcsolódóan új díjak kerülnek bevezetésre kizárólag a 2013.
augusztus 8. napjától kötendő elektronikus szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó
szerződések/ szerződésmódosítások vonatkozásában az alábbiak szerint:
Jelszógeneráló eszközök díjai

9

Easy Token igénylés díja
Társas vállalkozások esetében

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Egyéni vállalkozók esetében

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Társas vállalkozások esetében

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Egyéni vállalkozók esetében

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Társas vállalkozások esetében

0 Ft

208 Ft / hó / felhasználó

208 Ft / hó / felhasználó

Egyéni vállalkozók esetében

0 Ft

52 Ft / hó / felhasználó

52 Ft / hó / felhasználó

CIB mobilToken igénylés díja

TOKEN használat havi díja

Easy TOKEN használat havi díja
Társas vállalkozások esetében

0 Ft

208 Ft / hó / felhasználó

208 Ft / hó / felhasználó

Egyéni vállalkozók esetében

0 Ft

52 Ft / hó / felhasználó

52 Ft / hó / felhasználó

0 Ft

52 Ft / hó / felhasználó

52 Ft / hó / felhasználó

Akció: 2014.12.31-ig 0 Ft

Akció: 2014.12.31-ig 0 Ft

52 Ft / hó / felhasználó

52 Ft / hó / felhasználó

Akció: 2014.12.31-ig 0 Ft

Akció: 2014.12.31-ig 0 Ft

CIB mobilTOKEN használat havi díja

Társas vállalkozások esetében

0 Ft
Egyéni vállalkozók esetében

1.a. A Bank a CIB mobilToken használati díját akció keretében 2014. december 31-ig elengedi:
- az alábbi Kondíciós Listákban (ahol a Token használat havi díja nem 0 Ft):
o a CIB Bázis Üzleti Számla Plusz, CIB Partner Üzleti Számla Plusz, CIB Mikro Üzleti
Számla Plusz számlacsomagokra irányadó Kondíciós Lista gazdálkodó és egyéb
szervezetek, egyéni vállalkozók és egyéni ügyvédek részére,
o a CIB Ügyvédi Letéti Őrzési Számla Plusz számlacsomagra irányadó Kondíciós Lista
egyéni ügyvédek részére,
o CIB Non-Profit Classic PLUSZ számlavezetési csomagra irányadó Kondíciós Lista
gazdálkodó és egyéb szervezetek részére,
o Társas vállalkozásként működő ügyvédek forint számla PLUSZ számlacsomagra
irányadó Kondíciós Lista gazdálkodó és egyéb szervezetek részére
1.b. Az alábbi számlacsomagok esetében a Token használat havi díja 0 Ft:
- CIB Bázis Üzleti Számla PLUSZ számlavezetési csomag gazdálkodó és egyéb
szervezetek, egyéni vállalkozók és egyéni ügyvédek részére,
- CIB Non-Profit Számla PLUSZ számlavezetési csomag gazdálkodó és egyéb
szervezetek részére,
1.c. A Kondíciós Listákban szereplő „Jelszógeneráló eszközök díjai” –hoz kapcsolódó
lábjegyzetek az alábbiak szerint módosultak:
- „A token használata 2007. novembertől új szolgáltatás igénybe vétele esetén kötelező.”
– törlésre került.
- „A jelszógeneráló eszköz használata kötelező.” – minden listában megmaradt, vagy a „A
token használata 2007. novembertől új szolgáltatás igénybe vétele esetén kötelező.”
lábjegyzet erre módosult.
- „Az Easy Tokenre és a CIB mobilTokenre vonatkozó díjak a 2013. augusztus 8. napját
követően CIB internet alapú elektronikus szolgáltatások igénybe vételére vonatkozóan
létrejött szerződésekre/szerződésmódosításokra alkalmazandók.” – új lábjegyzet
- Az ügyvédi letéti számlára az egyéni ügyvédek által nyitható Mikro Üzleti Számla Plusz
kondíciói, valamint az "Általános Kondíciós Lista gazdálkodó és egyéb szervezetek és
egyéni vállalkozók részére CIB Bankszámla Plusz" kondíciós listában az ügyvédi letéti
számlánál szereplő feltételek vonatkoznak –új lábjegyzet a CIB Ügyvédi Letéti Őrzési
Számla Plusz számlavezetési csomag egyéni ügyvédek részére Kondíciós Listában
2.) Az alábbi felsorolt számlacsomagok értékesítését a Bank 2013. 08.01-től felfüggeszti:
- CIB Partner Üzleti Számla PLUSZ számlavezetési csomag gazdálkodó és egyéb
szervezetek, egyéni vállalkozók és egyéni ügyvédek részére
- CIB Non-Profit Classic PLUSZ számlavezetési csomag gazdálkodó és egyéb
szervezetek részére,
- CIB Non-Profit Számla PLUSZ számlavezetési csomag gazdálkodó és egyéb
szervezetek részére,
- Társas vállalkozásként működő ügyvédek forint számla PLUSZ számlavezetési csomag
gazdálkodó és egyéb szervezetek részére

-

CIB Ügyvédi Letéti Őrzési Számla Plusz számlavezetési csomag egyéni ügyvédek
részére
CIB Csoport stratégiai partnereinek egyéni vállalkozói részére számlavezetési csomag
Plusz Kondíciós Lista,

3.) 2013. 08.01-ét követően új kondíciókkal értékesíthető számlavezetési csomag:
A CIB Ügyvédi Letéti Őrzési Számla Plusz számlavezetési csomag egyéni ügyvédek
részére 2013. 08.01-ét már csak új kondíciókkal értékesíthető, az egyéni ügyvédek által

nyitható Mikro Üzleti Számla Plusz kondíciói vonatkoznak rá, valamint az Általános
Kondíciós Lista CIB Bankszámla Plusz-ban az ügyvédi letéti számlánál szereplő feltételek.

A Hirdetményben érintett, 2013.08.01-ét követően nem értékesített termékek Kondíciós Listái
elérhetőek a honlapon, www.cib.hu, az Egyéni és Mikrovállalkozások részére szóló Kondíciók és
Díjak, Gazdálkodó és egyéb szervezetek és egyéni vállalkozók részére szóló „Általános Kondíciós
Lista” illetve a „Már nem értékesített számlacsomagok” pontok alatt.
Tájékoztatjuk tisztelt Üzletfeleinket, hogy a kondíciók nem kedvezőtlen módosítására üzletpolitikai
okból került sor.

CIB Bank Zrt.

A közzététel (kifüggesztés) napja: 2013. augusztus 02.

