HIRDETMÉNY
A CIB EGYÜTTMŰKÖDÉSI KEDVEZMÉNYCSOMAG KONDÍCIÓS LISTA A CIB BANK STRATÉGIAI
PARTNEREINEK KISVÁLLALKOZÓI PARTNEREI RÉSZÉRE
2019. JANUÁR 1.-i változásáról.
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) ezúton értesíti tisztelt
Üzletfeleit, hogy a fent meghatározott kondíciós lista, 2019. Január 1-jétől az alábbiak szerint módosul.

(A módosuló adatok szürke háttérrel, félkövér, dőlt betűkkel szerepelnek a hirdetményben.)
Jelenlegi kondíciók:
A KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉRE A 2018. JÚNIUS 1. ÉS 2018. DECEMBER 31. KÖZÖTTI
IDŐSZAKBAN BENYÚJTOTT SZÁMLAIGÉNYLÉSEK ESETÉN VAN LEHETŐSÉG

Kedvezmények igénybevételének együttes feltételei:
Elvárt számlaforgalom8 (jóváírási forgalom / hó)
Igénybe vett termékre/szolgáltatásra vonatkozó elvárás

40.000 Ft / hó

400.000 Ft / hó

4.000.000 Ft / hó

Számlanyitás mellett további minimum 2 (azaz kettő)
darab termék/szolgáltatás igénybe vétele.

8

A 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.
2019. január 1.-jétől hatályos kondíciók:
A KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉRE A 2019. DECEMBER 31-IG BENYÚJTOTT SZÁMLAIGÉNYLÉSEK
ESETÉN VAN LEHETŐSÉG
Kedvezmények igénybevételének együttes feltételei8:
Elvárt számlaforgalom9 (jóváírási forgalom / hó)
Igénybe vett termékre/szolgáltatásra vonatkozó elvárás

8

40.000 Ft / hó

400.000 Ft / hó

4.000.000 Ft / hó

Számlanyitás mellett további minimum 2 (azaz kettő)
darab termék/szolgáltatás igénybe vétele.

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.
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A 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.
A kondíciós lista módosítására társas vállalkozások esetén az Általános Vállalati Üzletszabályzat
20.2.24 pontja alapján kerül sor.
20.2.24. a Bank üzletpolitikai célkitűzéseinek megváltozása
Egyéni vállalkozók esetében a kondíciós lista módosításra a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére
szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat 20.1.4. alpontjának alábbi rendelkezése alapján kerül sor:
-

a Bank üzletpolitikai célkitűzéseinek megváltozása.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy lehetősége van arra, hogy a módosításokat ne fogadja el, és ezzel
együtt a bankkal megkötött keretszerződését felmondja, amennyiben ezt a módosítás hatályba lépése
előtt - személyesen bankfiókunkban vagy írásban - jelzi a Bank számára. Ebben az esetben a felmondás
azonnali hatályú és felmondásidíj-mentes. A Bank a módosítást az üzletfél által elfogadottnak tekinti,
ha az üzletfél a módosítás hatálybalépése előtt a fentieknek megfelelően a bankot nem tájékoztatja
arról, hogy a szerződést felmondja.
A kondíciós listák megtalálhatóak a www.cib.hu honlapunkon vagy bármely bankfiókunkban.
CIB Bank Zrt.
Közzététel: Budapest, 2018. December 27.

