HIRDETMÉNY
A „Devizanemekről szóló hirdetmény” elnevezésű dokumentum

2018. április 3. napjától
hatályba lépő módosításáról

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) ezúton értesíti
Tisztelt Üzletfeleit, hogy a „Devizanemekről szóló hirdetmény” elnevezésű dokumentum
2018. április 3. napjától a következők szerint módosul:
(A változások dőlt betűvel és aláhúzással szerepelnek.)

DEVIZANEMEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14; cgj.: 01-10-041004; adószám: 10136915-4-44)
(a továbbiakban: Bank) ezúton értesíti Tisztelt Üzletfeleit, hogy a Bank az alábbiakban felsorolt
devizanemekben köt az Üzletféllel fizetési és egyéb számlák megnyitására és vezetésére,
valamint betét elhelyezésére vonatkozó Keretszerződést (a továbbiakban: Keretszerződés) az
Üzletfél erre irányuló és Bank által elfogadott írásbeli kérelme alapján.
HUF, EUR, USD, CHF, GBP
Gazdálkodó és egyéb szervezetnek minősülő Üzletfél esetében a Bank a fentiekben felsorolt
devizanemeken túlmenően az alábbi devizanemekben is köt az Üzletféllel Keretszerződést az
Üzletfél erre irányuló és Bank által elfogadott írásbeli kérelme alapján.
AUD, CAD, CZK, DKK, HRK, JPY, NOK, PLN, SEK
Abban az esetben, ha az Üzletfél a jelen Hirdetményben felsorolt devizanemtől eltérő
devizanemben – írásban - kezdeményezi a Keretszerződés megkötését, úgy a Bank ezen
kérelem esetén - egyedi döntése alapján – jogosult az Üzletfél igénye szerinti devizanemben
történő számlanyitásra, vezetésre Keretszerződést kötni, vagy azt megtagadni.

Amennyiben a módosítás(oka)t nem fogadja el, úgy a hatálybalépés(ük) előtti napig Önnek lehetősége van a
keretszerződést személyesen bankfiókunkban vagy írásban, azonnali hatállyal, díjmentesen felmondani,
ellenkező esetben a Bank a módosítást Ön által elfogadottnak tekinti.
A kondíciós listák megtalálhatóak a www.cib.hu honlapunkon vagy bármely bankfiókunkban.
Közzététel: Budapest, 2018. március 29.
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