CIB EGYÜTTMŰKÖDÉSI KEDVEZMÉNYCSOMAG KONDÍCIÓS LISTA
A CIB BANK STRATÉGIAI PARTNEREINEK1 KISVÁLLALKOZÓI2 PARTNEREI3 RÉSZÉRE
A KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉRE A 2019. DECEMBER 31-IG BENYÚJTOTT SZÁMLAIGÉNYLÉSEK ESETÉN VAN LEHETŐSÉG
KEDVEZMÉNY MÉRTÉKE5
(legfeljebb számlanyitást követő 15. hónap utolsó napjáig) 6

KEDVEZMÉNYES DÍJAK4
CIB Partner Start vállalkozói
számlacsomag

Számlavezetési díj

CIB Partner Médium vállalkozói
számlacsomag

CIB Partner Maximum vállalkozói
számlacsomag

100%

Választható kedvezmények száma

1 db

2 db (különböző)

2 db (különböző)

25%

50%

50%

25%

50%

50%

25%

50%

50%

25%

50%

50%

400.000 Ft / hó

4.000.000 Ft / hó

Bankfióki pénztárból forintban forintszámla terhére*
Készpénzfelvételi

Bankfióki pénztárból valutában forintszámla terhére*
CIB Bank Zrt. által üzemeltetett ATM-ekből*
Forintban forintszámla javára, forintban devizaszámla
javára

Készpénzbefizetés

Valutában (csak bankjegyek) a devizaszámlával egyező
devizaszámla javára
Valutában (csak bankjegyek) egyéb számla javára

Forint átutalás
elektronikus
csatornán7
Deviza átutalás
elektronikus
csatornán7

Bankközi forint átutalás GIRO-n keresztül*
Bankközi deviza átutalás, forintátutalás külföldre*
SEPA átutalás, egyéb EGT-n belüli EUR átutalás
(Target)*

Kedvezmények igénybevételének együttes feltételei8:
Elvárt számlaforgalom9 (jóváírási forgalom / hó)
Igénybe vett termékre/szolgáltatásra vonatkozó elvárás

40.000 Ft / hó

Számlanyitás mellett további minimum 2 (azaz kettő) darab termék/szolgáltatás igénybe vétele.
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A *-gal jelölt tranzakció típusok után tranzakciónként történik a Pénzforgalmi díj felszámítása.
1

A CIB Bank stratégiai partnerének azon nagyvállalatokat, kis- és közép vállalatokat, kamarákat, érdekvédelmi szerveket, stb. nevezzük, akik a CIB Bankkal, a jelen kondíciós listában
meghatározott kedvezmények ajánlásához együttműködési megállapodást kötöttek.
A CIB Bank kisvállalkozói ügyfélnek tekinti mindazon 300 millió Forint éves nettó árbevétel és mérlegfőösszeg alatti egyéni és társas vállalkozásokat, melyek a jelen kondíciós listában szereplő
vállalati számlacsomagot nyitnak és amelyek a bankszámlaszerződés és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő megállapodás aláírását megelőző hat hónapban nem rendelkeztek a CIB Bankban
vállalati számlával.
2

A CIB Bank stratégiai partnerei kisvállalkozói partnereinek azokat a kisvállalkozásokat nevezzük, melyeket a stratégiai partnerek ajánlottak a CIB Bankkal aláírt együttműködési megállapodás
keretében és amelyek az ezen együttműködési megállapodásban közösen meghatározott módon igazolják a stratégiai partnerrel fennálló jogviszonyukat.
3

4

Az Üzletfél számlavezetési díjkedvezményre, továbbá CIB Partner Start vállalkozói számlacsomag, vagy CIB Partner Médium vállalkozói számlacsomag, vagy CIB Partner Maximum
vállalkozói számlacsomag igénybevétele esetén a számlavezetési kedvezményen felül a tranzakciós kedvezmények közül CIB Partner Start vállalkozói számlacsomag esetén 1 (azaz egy)
darab kedvezmény választására jogosult, CIB Partner Médium vállalkozói számlacsomag, valamint CIB Partner Maximum vállalkozói számlacsomag esetén pedig 2 (azaz kettő) darab
különböző kedvezmény választására jogosult, amennyiben az Üzletfél a jelen kondíciós listában szereplő vállalati számlacsomag nyitása mellett további 2 (azaz kettő) darab terméket vagy
szolgáltatást (pl. elektronikus banki szolgáltatás, finanszírozási termék, számlavezetéshez kapcsolódó termék, megtakarítási termék) igénybe vesz a CIB Banktól és teljesíti az adott
számlacsomaghoz tartozó számlaforgalmi elvárást.
5

A kedvezmény mértékét az adott termékre vonatkozó, mindenkor hatályos Kondíciós Listákban, illetve az egyes vonatkozó szerződésben meghatározott standard díjakból értendők.

Kedvezmény nyújtásának időszaka: a bankszámlaszerződés és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő megállapodás aláírását követő második munkanaptól – az elvárt számlaforgalom teljesítése
esetén – az azt követő 15. hónap utolsó napjáig.
6

7

Elektronikus csatornán benyújtott megbízásnak CIB Internet bankon, BT-n, CIB Üzleti Terminálon, CIB Bank mobilalkalmazáson, illetve CIB Bank Online felületén benyújtott megbízások
minősülnek.
Amennyiben az együttműködési megállapodás 2019. január 1. napján vagy azt követően jött létre és ezen megállapodásra tekintettel a kisvállalkozó ügyfél stratégiai partner ajánlása nélkül
nyit kedvezményes bankszámlát, úgy a számlaforgalomra-, és az igénybe vett termékre/szolgáltatásra vonatkozó elvárás mellett további elvárás, hogy az együttműködési megállapodás
aláírását követő három hónapban minimum két kisvállalati számlanyitás az ajánlásával valósuljon meg. Amennyiben a fenti együttes feltételek nem teljesülnek, úgy az együttműködési
megállapodás aláírását követő harmadik hónap lejártát követően a kedvezmény megszűnik.
8

9A

Bank a kedvezményeket a havi számlaforgalmi felülvizsgálat időpontjától abban az esetben nyújtja, ha az Üzletfél a jelen kondíciós listában meghatározott számlaforgalmat (továbbiakban:
Elvárt számlaforgalom) a havi számlaforgalmi felülvizsgálat időpontját megelőző 3 naptári hónapban legalább 2 alkalommal teljesíti. Havi számlaforgalmi felülvizsgálat: a Bank az elvárt
számlaforgalom teljesítését a számlanyitást követő 7. hónap első banki munkanapjától az azt követő 15. hónap első banki munkanapjáig havonta, minden hónap első banki munkanapján
ellenőrzi.
Elvárt számlaforgalom: a számlanyitást követő 4. hónap első napjától legalább havonta a táblázatban szereplő számlacsomagnak megfelelő összegű jóváírási számlaforgalom teljesítése.
Jóváírási számlaforgalomba az Üzletfél a jelen kondíciós listában szereplő forint és deviza pénzforgalmi bankszámláin történő pénztári befizetés, beszedési megbízás, valamint a bankközi és
bankon belüli forint és deviza átutalások (eseti, állandó, csoportos) jóváírásai tartoznak, kivéve az Üzletfél saját számlái közötti átvezetéseket. A jóváírási számlaforgalom meghatározásánál a
bank nyilvántartása az irányadó.
Kedvezmények megszűnése: A Bank a havi számlaforgalmi felülvizsgálat során ellenőrzi a jelen kondíciós listában szereplő vállalati számlacsomag nyitásakor vállalt számlaforgalmat, és a
bankszámlavezetéshez kapcsolódó kedvezményeket a havi számlaforgalmi felülvizsgálat időpontjától jogában áll megszüntetni, ha az Üzletfél az elvárt számlaforgalmat a havi számlaforgalmi
felülvizsgálat időpontját megelőző 3 naptári hónapban legalább 2 alkalommal nem teljesíti. Amennyiben az Üzletfél a kedvezmény időtartama alatt számlacsomagot vált, úgy az a kedvezmények
megszűnését vonja maga után, így a számlacsomag váltás napjától a kedvezmények megszűnnek. Amennyiben az Üzletfél a kedvezményben való részvételi szándékának jelzését és a jelen
kondíciós listában szereplő vállalati számlacsomag nyitását követően úgy dönt, hogy a kedvezményben nem kíván részt venni, azt bármikor jelezheti a Bank felé írásban.
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A jelen Kondíciós listában fel nem sorolt jutalékok, díjak és költségek mértékét és vonatkozó egyéb feltételeket (pl. Pénzforgalmi díj fogalma, további díjmértékek) a mindenkor hatályos „CIB
Partner Start, CIB Partner Médium, CIB Partner Maximum vállalkozói számlacsomag Gazdálkodó és Egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók és egyéni ügyvédek részére” című kisvállalkozói
kondíciós lista valamint a „Kisvállalkozói kiegészítő kondíciós lista gazdálkodó és egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók és egyéni ügyvédek részére” című kisvállalati kondíciós lista tartalmazza.
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