Hirdetmény
„A gazdálkodó és egyéb szervezetek és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Kondíciós
Lista” megnevezésű kondíciós lista;
„A gazdálkodó és egyéb szervezetek és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Kondíciós Lista
CIB Bankszámla Plusz” megnevezésű kondíciós lista;
„Általános Kondíciós lista Gazdálkodó és egyéb szervezetek azon belül Nagyvállalati és
strukturált finanszírozási szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek részére CIB Bankszámla Plusz”
megnevezésű kondíciós lista
2015. június 15. napjától hatályos módosításáról
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) (a továbbiakban: Bank)
tájékoztatja Üzletfeleit, hogy „A gazdálkodó és egyéb szervezetek és egyéni vállalkozók részére szóló
Általános Kondíciós Lista”, „A gazdálkodó és egyéb szervezetek és egyéni vállalkozók részére szóló
Általános Kondíciós Lista CIB Bankszámla Plusz” megnevezésű kondíciós lista és az „Általános
Kondíciós lista Gazdálkodó és egyéb szervezetek azon belül Nagyvállalati és strukturált finanszírozási
szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek részére CIB Bankszámla Plusz” megnevezésű kondíciós listák
2015. június 15. napjától az alábbiak szerint módosulnak:
I. A fent megjelölt Kondíciós listák „2.12. Kivonatok, igazolások, bizonylatok, telefax, ügykezelés”
pontja az alábbiak szerint módosul (a nevezett Kondíciós Listák 2.12. pontjainak egyéb sorai
változatlanul hatályban maradnak):
a) A fent megjelölt pont „Cafeteria keretén belül nyújtott lakáscélú támogatás” cím alatti sorai az
alábbiak szerint módosulnak:
2015. június 14-ig hatályos rendelkezés:
Cafeteria keretén belül nyújtott lakáscélú
támogatás7

7

Igazolás díja / ismételt igazolás díja

10 000 Ft / igazolás / munkavállaló

Igazolás díja (szerződéstől eltérően megadott átutalási
megbízás esetében)

25 000 Ft / igazolás / munkavállaló

A szolgáltatás 2014.09.01- től él, és kizárólag kétoldalú megállapodással vehető igénybe.

2015. június 15-től hatályos rendelkezés:
Munkáltató által nyújtott vissza nem térítendő
lakáscélú támogatás (Cafeteria keretén belül/kívül)
pénzügyi lebonyolítása7

7

Igazolás díja / ismételt igazolás díja

10 000 Ft / igazolás / munkavállaló

Igazolás díja (szerződéstől eltérően megadott átutalási
megbízás esetében)

25 000 Ft / igazolás / munkavállaló

A „Munkáltató által nyújtott vissza nem térítendő lakáscélú támogatás (Cafeteria keretén belül)” pénzügyi lebonyolítására
vonatkozó szolgáltatás 2014.09.01-től él, a „Munkáltató által nyújtott vissza nem térítendő lakáscélú támogatás (Cafeteria
keretén kívül)” pénzügyi lebonyolítására vonatkozó szolgáltatás 2015.06.15-től él. Mindkét szolgáltatás kizárólag kétoldalú
megállapodás megléte esetén vehető igénybe.

b) A fent megjelölt pont kiegészül a „Munkáltató által nyújtott lakáscélú kölcsön” szolgáltatásra
vonatkozó ellenérték sorral az alábbiak szerint:
Munkáltató által nyújtott lakáscélú kölcsön pénzügyi
8
lebonyolítása
8

1,5% / folyósított összeg

A szolgáltatás 2015.06.15-től él, és kizárólag kétoldalú megállapodás megléte esetén vehető igénybe.

II. A fent megjelölt Kondíciós listák „2.9. Elektronikus banki szolgáltatások” „CIB Internet alapú
Elektronikus Szolgáltatások (CIB Internet Bank, mobilCIB)” pontjának alábbi sora a következők
szerint módosul (a nevezett Kondíciós Listák 2.9. pontjának egyéb sorai változatlanul hatályban
maradnak):
2015. június 14-ig hatályos rendelkezés:
2.9. Elektronikus banki szolgáltatások
CIB Internet alapú Elektronikus Szolgáltatások (CIB Internet Bank, mobilCIB)
CIB mobilToken használati díja ●

52 Ft / hó / felhasználó

Amennyiben a felhasználó ugyanazon Tokent több ügyfél
vonatkozásában használja, a díj ügyfelenként kerül felszámításra
●

Akció: 2015.06.30-ig 0 Ft

A díj a 2013. augusztus 8. napjától kötendő szerződések/szerződésmódosítások esetén alkalmazandó.

2015. június 15-től hatályos rendelkezés:
2.9. Elektronikus banki szolgáltatások
CIB Internet alapú Elektronikus Szolgáltatások (CIB Internet Bank, mobilCIB)
CIB mobilToken használati díja ●

52 Ft / hó / felhasználó

Amennyiben a felhasználó ugyanazon Tokent több ügyfél
vonatkozásában használja, a díj ügyfelenként kerül felszámításra
●

Akció: 2015.12.31-ig 0 Ft

A díj a 2013. augusztus 8. napjától kötendő szerződések/szerződésmódosítások esetén alkalmazandó.

A fent megjelölt Kondíciós Listák módosításának oka a Bank Általános Vállalati Üzletszabályzatának
alábbi pontjában foglaltak:
20.2.20. „Üzletfelek számára
megszüntetése, felfüggesztése”;

nyújtott új

Szolgáltatás bevezetése, meglévő

Szolgáltatás

továbbá a Bank Fogyasztók és Egyéni Vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzata
alábbi pontjában foglaltak:
20.1.4. .„Üzletfelek számára nyújtott
megszüntetése, felfüggesztése”,

új

Szolgáltatás

bevezetése,

meglévő

Szolgáltatás

„a Bank üzletpolitikai célkitűzéseinek megváltozása”.
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.
CIB Bank Zrt.
A közzététel (kifüggesztés) napja: 2015. június 12.

