HIRDETMÉNY
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 kondíciós lista, a CIB Bázis Üzleti Számla, CIB Partner Üzleti Számla, CIB
Mikro Üzleti Számla számlacsomagokra irányadó Kondíciós Lista gazdálkodó és egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók és egyéni ügyvédek részére kondíciós
lista, a CIB Non-Profit Classic PLUSZ számlavezetési csomag kondíciós lista gazdálkodó és egyéb szervezetek részére kondíciós lista, CIB Non-Profit
Classic számlavezetési csomag kondíciós lista gazdálkodó és egyéb szervezetek részére kondíciós lista, CIB Non-Profit Plusz számlavezetési csomag
kondíciós lista gazdálkodó és egyéb szervezetek részére kondíciós lista, a CIB Non-Profit számla számlavezetési csomag kondíciós lista közhasznú
társaságok, egyesületek, kamarák, alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek és társasházak részére kondíciós lista, CIB Non-Profit Számla PLUSZ
számlavezetési csomag kondíciós lista gazdálkodó és egyéb szervezetek részére kondíciós lista, a CIB Ügyvédi Letéti Őrzési Számla Plusz egyéni ügyvédek
részére kondíciós lista, a CIB Ügyvédi Letéti Őrzési Számla egyéni ügyvédek részére kondíciós lista, a CIB Csoport stratégiai partnereinek egyéni
vállalkozói részére számlavezetési csomag PLUSZ kondíciós lista, a CIB Csoport stratégiai partnereinek egyéni vállalkozói részére szóló kondíciós
lista, a Társas vállalkozásként működő ügyvédek forint számlavezetése PLUSZ kondíciós lista gazdálkodó és egyéb szervezetek részére kondíciós lista,
a Társas vállalkozásként működő ügyvédek forint számlavezetése kondíciós lista gazdálkodó és egyéb szervezetek részére kondíciós lista, a CIB
Társasházi számla számlavezetési csomag kondíciós lista gazdálkodó és egyéb szervezetek részére kondíciós lista
2017. június 1-i változásáról.
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) ezúton értesíti tisztelt Üzletfeleit, hogy az alábbiakban meghatározott kondíciós listák,
2017. június 01-től az alábbiak szerint változnak:
1)

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 kondíciós lista a következők szerint módosul:
Jelenleg hatályos rendelkezés:
13

2017. június 1-től hatályos rendelkezés:
13

A szolgáltatás jelenleg még nem érhető el a CIB Bank
mobilalkalmazásban. A Bank a CIB Bank mobilalkalmazás
bevezetését követően 2017. június 30. napjáig folyamatosan bővíti
az alkalmazáson keresztül elérhető szolgáltatások körét. A
bevezetésre kerülő új banki szolgáltatásról a Bank a bevezetés
időpontját megelőzően legalább 5 nappal Hirdetményi úton és az
Internet Bankon keresztül küldött üzenet formájában tájékoztatja az
Üzletfeleket.

A szolgáltatás jelenleg még nem érhető el a CIB Bank
mobilalkalmazásban. A Bank a CIB Bank mobilalkalmazás
bevezetését követően 2018. december 31. napjáig folyamatosan
bővíti az alkalmazáson keresztül elérhető szolgáltatások körét. A
bevezetésre kerülő új banki szolgáltatásról a Bank a bevezetés
időpontját megelőzően legalább 5 nappal Hirdetményi úton és az
Internet Bankon keresztül küldött üzenet formájában tájékoztatja az
Üzletfeleket.

CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest, Medve utca 4–14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám:
Cg. 01-10-041004 Adószám: 10136915-4-44 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 044-10/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB
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2)

CIB Bázis Üzleti Számla, CIB Partner Üzleti Számla, CIB Mikro Üzleti Számla számlacsomagokra irányadó Kondíciós Lista gazdálkodó és egyéb
szervezetek, egyéni vállalkozók és egyéni ügyvédek részére kondíciós lista a következők szerint módosul:

Jelenleg hatályos rendelkezés:
11

3)

2017. június 1-től hatályos rendelkezés:
11

A szolgáltatás jelenleg még nem érhető el a CIB Bank
mobilalkalmazásban. A Bank a CIB Bank mobilalkalmazás
bevezetését követően 2017. június 30. napjáig folyamatosan bővíti
az alkalmazáson keresztül elérhető szolgáltatások körét. A
bevezetésre kerülő új banki szolgáltatásról a Bank a bevezetés
időpontját megelőzően legalább 5 nappal Hirdetményi úton és az
Internet Bankon keresztül küldött üzenet formájában tájékoztatja az
Üzletfeleket.

A szolgáltatás jelenleg még nem érhető el a CIB Bank
mobilalkalmazásban. A Bank a CIB Bank mobilalkalmazás
bevezetését követően 2018. december 31. napjáig folyamatosan
bővíti az alkalmazáson keresztül elérhető szolgáltatások körét. A
bevezetésre kerülő új banki szolgáltatásról a Bank a bevezetés
időpontját megelőzően legalább 5 nappal Hirdetményi úton és az
Internet Bankon keresztül küldött üzenet formájában tájékoztatja az
Üzletfeleket.

A CIB Non-Profit Classic PLUSZ számlavezetési csomag kondíciós lista gazdálkodó és egyéb szervezetek részére kondíciós lista a következők szerint
módosul:
Jelenleg hatályos rendelkezés:
5

2017. június 1-től hatályos rendelkezés:
5

A szolgáltatás jelenleg még nem érhető el a CIB Bank
mobilalkalmazásban. A Bank a CIB Bank mobilalkalmazás
bevezetését követően 2017. június 30. napjáig folyamatosan bővíti
az alkalmazáson keresztül elérhető szolgáltatások körét. A
bevezetésre kerülő új banki szolgáltatásról a Bank a bevezetés
időpontját megelőzően legalább 5 nappal Hirdetményi úton és az
Internet Bankon keresztül küldött üzenet formájában tájékoztatja az
Üzletfeleket.

A szolgáltatás jelenleg még nem érhető el a CIB Bank
mobilalkalmazásban. A Bank a CIB Bank mobilalkalmazás
bevezetését követően 2018. december 31. napjáig folyamatosan
bővíti az alkalmazáson keresztül elérhető szolgáltatások körét. A
bevezetésre kerülő új banki szolgáltatásról a Bank a bevezetés
időpontját megelőzően legalább 5 nappal Hirdetményi úton és az
Internet Bankon keresztül küldött üzenet formájában tájékoztatja az
Üzletfeleket.

CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest, Medve utca 4–14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám:
Cg. 01-10-041004 Adószám: 10136915-4-44 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 044-10/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB
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4)

A CIB Non-Profit Classic számlavezetési csomag kondíciós lista gazdálkodó és egyéb szervezetek részére kondíciós lista a következők szerint módosul:
Jelenleg hatályos rendelkezés:
5

5)

2017. június 1-től hatályos rendelkezés:
5

A szolgáltatás jelenleg még nem érhető el a CIB Bank
mobilalkalmazásban. A Bank a CIB Bank mobilalkalmazás
bevezetését követően 2017. június 30. napjáig folyamatosan bővíti
az alkalmazáson keresztül elérhető szolgáltatások körét. A
bevezetésre kerülő új banki szolgáltatásról a Bank a bevezetés
időpontját megelőzően legalább 5 nappal Hirdetményi úton és az
Internet Bankon keresztül küldött üzenet formájában tájékoztatja az
Üzletfeleket.

A szolgáltatás jelenleg még nem érhető el a CIB Bank
mobilalkalmazásban. A Bank a CIB Bank mobilalkalmazás
bevezetését követően 2018. december 31. napjáig folyamatosan
bővíti az alkalmazáson keresztül elérhető szolgáltatások körét. A
bevezetésre kerülő új banki szolgáltatásról a Bank a bevezetés
időpontját megelőzően legalább 5 nappal Hirdetményi úton és az
Internet Bankon keresztül küldött üzenet formájában tájékoztatja az
Üzletfeleket.

A CIB Non-Profit Plusz számlavezetési csomag kondíciós lista gazdálkodó és egyéb szervezetek részére kondíciós lista a következők szerint módosul:
Jelenleg hatályos rendelkezés:
5

2017. június 1-től hatályos rendelkezés:
5

A szolgáltatás jelenleg még nem érhető el a CIB Bank
mobilalkalmazásban. A Bank a CIB Bank mobilalkalmazás
bevezetését követően 2017. június 30. napjáig folyamatosan bővíti
az alkalmazáson keresztül elérhető szolgáltatások körét. A
bevezetésre kerülő új banki szolgáltatásról a Bank a bevezetés
időpontját megelőzően legalább 5 nappal Hirdetményi úton és az
Internet Bankon keresztül küldött üzenet formájában tájékoztatja az
Üzletfeleket.

A szolgáltatás jelenleg még nem érhető el a CIB Bank
mobilalkalmazásban. A Bank a CIB Bank mobilalkalmazás
bevezetését követően 2018. december 31. napjáig folyamatosan
bővíti az alkalmazáson keresztül elérhető szolgáltatások körét. A
bevezetésre kerülő új banki szolgáltatásról a Bank a bevezetés
időpontját megelőzően legalább 5 nappal Hirdetményi úton és az
Internet Bankon keresztül küldött üzenet formájában tájékoztatja az
Üzletfeleket.

CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest, Medve utca 4–14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám:
Cg. 01-10-041004 Adószám: 10136915-4-44 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 044-10/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

3

6)

A CIB Non-Profit számla számlavezetési csomag kondíciós lista közhasznú társaságok, egyesületek, kamarák, alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek
és társasházak részére kondíciós lista a következők szerint módosul:
Jelenleg hatályos rendelkezés:
5

7)

2017. június 1-től hatályos rendelkezés:
5

A szolgáltatás jelenleg még nem érhető el a CIB Bank
mobilalkalmazásban. A Bank a CIB Bank mobilalkalmazás
bevezetését követően 2017. június 30. napjáig folyamatosan bővíti
az alkalmazáson keresztül elérhető szolgáltatások körét. A
bevezetésre kerülő új banki szolgáltatásról a Bank a bevezetés
időpontját megelőzően legalább 5 nappal Hirdetményi úton és az
Internet Bankon keresztül küldött üzenet formájában tájékoztatja az
Üzletfeleket.

A szolgáltatás jelenleg még nem érhető el a CIB Bank
mobilalkalmazásban. A Bank a CIB Bank mobilalkalmazás
bevezetését követően 2018. december 31. napjáig folyamatosan
bővíti az alkalmazáson keresztül elérhető szolgáltatások körét. A
bevezetésre kerülő új banki szolgáltatásról a Bank a bevezetés
időpontját megelőzően legalább 5 nappal Hirdetményi úton és az
Internet Bankon keresztül küldött üzenet formájában tájékoztatja az
Üzletfeleket.

A CIB Non-Profit Számla PLUSZ számlavezetési csomag kondíciós lista gazdálkodó és egyéb szervezetek részére kondíciós lista a következők szerint
módosul:
Jelenleg hatályos rendelkezés:
5

2017. június 1-től hatályos rendelkezés:
5

A szolgáltatás jelenleg még nem érhető el a CIB Bank
mobilalkalmazásban. A Bank a CIB Bank mobilalkalmazás
bevezetését követően 2017. június 30. napjáig folyamatosan bővíti
az alkalmazáson keresztül elérhető szolgáltatások körét. A
bevezetésre kerülő új banki szolgáltatásról a Bank a bevezetés
időpontját megelőzően legalább 5 nappal Hirdetményi úton és az
Internet Bankon keresztül küldött üzenet formájában tájékoztatja az
Üzletfeleket.

A szolgáltatás jelenleg még nem érhető el a CIB Bank
mobilalkalmazásban. A Bank a CIB Bank mobilalkalmazás
bevezetését követően 2018. december 31. napjáig folyamatosan
bővíti az alkalmazáson keresztül elérhető szolgáltatások körét. A
bevezetésre kerülő új banki szolgáltatásról a Bank a bevezetés
időpontját megelőzően legalább 5 nappal Hirdetményi úton és az
Internet Bankon keresztül küldött üzenet formájában tájékoztatja az
Üzletfeleket.

CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest, Medve utca 4–14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám:
Cg. 01-10-041004 Adószám: 10136915-4-44 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 044-10/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

4

8)

A CIB Ügyvédi Letéti Őrzési Számla Plusz egyéni ügyvédek részére kondíciós lista a következők szerint módosul:
Jelenleg hatályos rendelkezés:
7

9)

2017. június 1-től hatályos rendelkezés:
7

A szolgáltatás jelenleg még nem érhető el a CIB Bank
mobilalkalmazásban. A Bank a CIB Bank mobilalkalmazás
bevezetését követően 2017. június 30. napjáig folyamatosan bővíti
az alkalmazáson keresztül elérhető szolgáltatások körét. A
bevezetésre kerülő új banki szolgáltatásról a Bank a bevezetés
időpontját megelőzően legalább 5 nappal Hirdetményi úton és az
Internet Bankon keresztül küldött üzenet formájában tájékoztatja az
Üzletfeleket.

A szolgáltatás jelenleg még nem érhető el a CIB Bank
mobilalkalmazásban. A Bank a CIB Bank mobilalkalmazás
bevezetését követően 2018. december 31. napjáig folyamatosan
bővíti az alkalmazáson keresztül elérhető szolgáltatások körét. A
bevezetésre kerülő új banki szolgáltatásról a Bank a bevezetés
időpontját megelőzően legalább 5 nappal Hirdetményi úton és az
Internet Bankon keresztül küldött üzenet formájában tájékoztatja az
Üzletfeleket.

A CIB Ügyvédi Letéti Őrzési Számla egyéni ügyvédek részére kondíciós lista a következők szerint módosul:
Jelenleg hatályos rendelkezés:
8

2017. június 1-től hatályos rendelkezés:
8

A szolgáltatás jelenleg még nem érhető el a CIB Bank
mobilalkalmazásban. A Bank a CIB Bank mobilalkalmazás
bevezetését követően 2017. június 30. napjáig folyamatosan bővíti
az alkalmazáson keresztül elérhető szolgáltatások körét. A
bevezetésre kerülő új banki szolgáltatásról a Bank a bevezetés
időpontját megelőzően legalább 5 nappal Hirdetményi úton és az
Internet Bankon keresztül küldött üzenet formájában tájékoztatja az
Üzletfeleket.

A szolgáltatás jelenleg még nem érhető el a CIB Bank
mobilalkalmazásban. A Bank a CIB Bank mobilalkalmazás
bevezetését követően 2018. december 31. napjáig folyamatosan
bővíti az alkalmazáson keresztül elérhető szolgáltatások körét. A
bevezetésre kerülő új banki szolgáltatásról a Bank a bevezetés
időpontját megelőzően legalább 5 nappal Hirdetményi úton és az
Internet Bankon keresztül küldött üzenet formájában tájékoztatja az
Üzletfeleket.

CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest, Medve utca 4–14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám:
Cg. 01-10-041004 Adószám: 10136915-4-44 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 044-10/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

5

10) A CIB Csoport stratégiai partnereinek egyéni vállalkozói részére számlavezetési csomag PLUSZ kondíciós lista a következők szerint módosul:
Jelenleg hatályos rendelkezés:
9

2017. június 1-től hatályos rendelkezés:
9

A szolgáltatás jelenleg még nem érhető el a CIB Bank
mobilalkalmazásban. A Bank a CIB Bank mobilalkalmazás
bevezetését követően 2017. június 30. napjáig folyamatosan bővíti
az alkalmazáson keresztül elérhető szolgáltatások körét. A
bevezetésre kerülő új banki szolgáltatásról a Bank a bevezetés
időpontját megelőzően legalább 5 nappal Hirdetményi úton és az
Internet Bankon keresztül küldött üzenet formájában tájékoztatja az
Üzletfeleket.

A szolgáltatás jelenleg még nem érhető el a CIB Bank
mobilalkalmazásban. A Bank a CIB Bank mobilalkalmazás
bevezetését követően 2018. december 31. napjáig folyamatosan
bővíti az alkalmazáson keresztül elérhető szolgáltatások körét. A
bevezetésre kerülő új banki szolgáltatásról a Bank a bevezetés
időpontját megelőzően legalább 5 nappal Hirdetményi úton és az
Internet Bankon keresztül küldött üzenet formájában tájékoztatja az
Üzletfeleket.

11) A CIB Csoport stratégiai partnereinek egyéni vállalkozói részére szóló kondíciós lista a következők szerint módosul:
Jelenleg hatályos rendelkezés:
9

2017. június 1-től hatályos rendelkezés:
9

A szolgáltatás jelenleg még nem érhető el a CIB Bank
mobilalkalmazásban. A Bank a CIB Bank mobilalkalmazás
bevezetését követően 2017. június 30. napjáig folyamatosan bővíti
az alkalmazáson keresztül elérhető szolgáltatások körét. A
bevezetésre kerülő új banki szolgáltatásról a Bank a bevezetés
időpontját megelőzően legalább 5 nappal Hirdetményi úton és az
Internet Bankon keresztül küldött üzenet formájában tájékoztatja az
Üzletfeleket.

A szolgáltatás jelenleg még nem érhető el a CIB Bank
mobilalkalmazásban. A Bank a CIB Bank mobilalkalmazás
bevezetését követően 2018. december 31. napjáig folyamatosan
bővíti az alkalmazáson keresztül elérhető szolgáltatások körét. A
bevezetésre kerülő új banki szolgáltatásról a Bank a bevezetés
időpontját megelőzően legalább 5 nappal Hirdetményi úton és az
Internet Bankon keresztül küldött üzenet formájában tájékoztatja az
Üzletfeleket.

CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest, Medve utca 4–14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám:
Cg. 01-10-041004 Adószám: 10136915-4-44 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 044-10/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

6

12) A Társas vállalkozásként működő ügyvédek forint számlavezetése PLUSZ gazdálkodó és egyéb szervezetek részére kondíciós lista a következők
szerint módosul:
Jelenleg hatályos rendelkezés:
3

2017. június 1-től hatályos rendelkezés:
3

A szolgáltatás jelenleg még nem érhető el a CIB Bank
mobilalkalmazásban. A Bank a CIB Bank mobilalkalmazás
bevezetését követően 2017. június 30. napjáig folyamatosan bővíti
az alkalmazáson keresztül elérhető szolgáltatások körét. A
bevezetésre kerülő új banki szolgáltatásról a Bank a bevezetés
időpontját megelőzően legalább 5 nappal Hirdetményi úton és az
Internet Bankon keresztül küldött üzenet formájában tájékoztatja az
Üzletfeleket.

A szolgáltatás jelenleg még nem érhető el a CIB Bank
mobilalkalmazásban. A Bank a CIB Bank mobilalkalmazás
bevezetését követően 2018. december 31. napjáig folyamatosan
bővíti az alkalmazáson keresztül elérhető szolgáltatások körét. A
bevezetésre kerülő új banki szolgáltatásról a Bank a bevezetés
időpontját megelőzően legalább 5 nappal Hirdetményi úton és az
Internet Bankon keresztül küldött üzenet formájában tájékoztatja az
Üzletfeleket.

13) A Társas vállalkozásként működő ügyvédek forint számlavezetése gazdálkodó és egyéb szervezetek részére kondíciós lista a következők szerint
módosul:
Jelenleg hatályos rendelkezés:
3

2017. június 1-től hatályos rendelkezés:
3

A szolgáltatás jelenleg még nem érhető el a CIB Bank
mobilalkalmazásban. A Bank a CIB Bank mobilalkalmazás
bevezetését követően 2017. június 30. napjáig folyamatosan bővíti
az alkalmazáson keresztül elérhető szolgáltatások körét. A
bevezetésre kerülő új banki szolgáltatásról a Bank a bevezetés
időpontját megelőzően legalább 5 nappal Hirdetményi úton és az
Internet Bankon keresztül küldött üzenet formájában tájékoztatja az
Üzletfeleket.

A szolgáltatás jelenleg még nem érhető el a CIB Bank
mobilalkalmazásban. A Bank a CIB Bank mobilalkalmazás
bevezetését követően 2018. december 31. napjáig folyamatosan
bővíti az alkalmazáson keresztül elérhető szolgáltatások körét. A
bevezetésre kerülő új banki szolgáltatásról a Bank a bevezetés
időpontját megelőzően legalább 5 nappal Hirdetményi úton és az
Internet Bankon keresztül küldött üzenet formájában tájékoztatja az
Üzletfeleket.

CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest, Medve utca 4–14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám:
Cg. 01-10-041004 Adószám: 10136915-4-44 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 044-10/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB
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14) A CIB Társasházi számla számlavezetési csomag kondíciós lista gazdálkodó és egyéb szervezetek részére kondíciós lista a következők szerint módosul:
Jelenleg hatályos rendelkezés:
5

2017. június 1-től hatályos rendelkezés:
5

A szolgáltatás jelenleg még nem érhető el a CIB Bank
mobilalkalmazásban. A Bank a CIB Bank mobilalkalmazás
bevezetését követően 2017. június 30. napjáig folyamatosan bővíti
az alkalmazáson keresztül elérhető szolgáltatások körét. A
bevezetésre kerülő új banki szolgáltatásról a Bank a bevezetés
időpontját megelőzően legalább 5 nappal Hirdetményi úton és az
Internet Bankon keresztül küldött üzenet formájában tájékoztatja az
Üzletfeleket.

A szolgáltatás jelenleg még nem érhető el a CIB Bank
mobilalkalmazásban. A Bank a CIB Bank mobilalkalmazás
bevezetését követően 2018. december 31. napjáig folyamatosan
bővíti az alkalmazáson keresztül elérhető szolgáltatások körét. A
bevezetésre kerülő új banki szolgáltatásról a Bank a bevezetés
időpontját megelőzően legalább 5 nappal Hirdetményi úton és az
Internet Bankon keresztül küldött üzenet formájában tájékoztatja az
Üzletfeleket.

A kedvező módosítások indoka a Bank Általános Vállalati Üzletszabályzatának 20.2.19 valamint a Bank Fogyasztók és Egyéni Vállalkozók részére szóló Általános
Lakossági Üzletszabályzatának 20.1.4.. pontja alapján:
„a Bank informatikai rendszereiben, belső folyamataiban, eljárási, működési és kockázatvállalási szabályzataiban történő változás”
Amennyiben a módosítás(oka)t nem fogadja/fogadják el, úgy a hatálybalépés(ük) előtti napig Önnek/Önöknek lehetősége/lehetőségük van a keretszerződést
személyesen bankfiókunkban vagy írásban, azonnali hatállyal, díjmentesen felmondani, ellenkező esetben a Bank a módosítást Ön/Önök által elfogadottnak
tekinti.
A kondíciós listák megtalálhatóak a www.cib.hu honlapunkon vagy bármely bankfiókunkban.
Közzététel: Budapest, 2017. március 31.
CIB Bank Zrt.
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