Hatályos: 2019. március 5-től

Kisvállalati fizetési számla és MOTIVA Nyugdíjbiztosítás promóció
/Promóciós szabályzat kisvállalati ügyfelek részére/

A CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4.-14., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004) (a
továbbiakban: Szervező/Bank) Kisvállalati folyószámla és MOTIVA Nyugdíjbiztosítás promóciót
szervez, amelynek promóciós szabályzatát (a továbbiakban: Promóciós szabályzat) az alábbiak szerint
határozza meg:

1. Általános rendelkezések
1.1. Szervező/Bank: CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.)
1.2. A promóció teljes időtartama (kezdő és záró időpont): 2019.03.05- visszavonásig, de legalább
2020.12.31-ig

2. Fogalmak
Kisvállalati ügyfél: 300 millió forint éves nettó árbevétel alatti, devizabelföldi, társas és egyéni
vállalkozások, egyéni cégek, őstermelők.
Nyugdíjbiztosítás: Olyan életbiztosítás, ahol a biztosítói teljesítést a biztosított halála, vagy
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló jogszabály szerinti saját jogú nyugellátásra való
jogosultságának megszerzése (ez alatt a tényleges nyugdíjas állapotot kell érteni),
az egészségi állapot legalább 40%-os mértéket elérő károsodása váltja ki, illetve
ha a biztosító elérési szolgáltatása a szerződés létrejöttekor érvényes öregségi nyugdíjkorhatár
biztosított általi betöltésekor válik esedékessé.

3. Promóció - Kisvállalati MOTIVA Nyugdíjbiztosítás promóció
A CIB Bank Zrt. mint Szervező, Kisvállalati folyószámla és MOTIVA Nyugdíjbiztosítás promóciót
(továbbiakban: Promóció) hirdet.
A promócióban résztvevő Kisvállalati ügyfelek kedvezményben részesülnek, amennyiben valamennyi
a promócióban előírt feltételt teljesítik.
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4. A promócióban történő részvétel feltételei
4.1. Résztvevők köre:
A promócióban azon Kisvállalati ügyfelek vehetnek részt, akik nem rendelkeznek élő fizetési számlával
a CIB Banknál, illetve a fizetési számlanyitás időpontjában a Kisvállalati ügyfél cégjegyzésre jogosult
és fizetési számlához rögzített tagja MOTIVA Nyugdíjbiztosítási szerződést köt.

5. Kedvezmény részletei
5.1. Kedvezmény mértéke:
Számlavezetési kedvezmény
A kedvezményes időszak alatt a CIB Partner számlacsomagok esetén a számlavezetési díj 100%-ban
elengedésre kerül.
Tranzakciós díjkedvezmények
CIB Partner Start számlacsomag esetén 1 db díjkedvezmény választható 25%-os kedvezménnyel; CIB
Partner Médium és Maximum számlacsomag esetén 2 db különböző díjkedvezmény választható 50%os kedvezménnyel.
1. Készpénzfelvételi díjkedvezmény
Pénztári műveletek
Készpénzfelvétel
bankfióki pénztárból forintban forintszámla terhére
bankfióki pénztárból valutában forint számla terhére
Készpénzfelvétel Bankkártyával ATM-ből
CIB Bank Zrt. által üzemeltetett

Kedvezmény mértéke
25 % vagy 50%
25 % vagy 50%
25 % vagy 50%

2. Készpénzbefizetési díjkedvezmény
Készpénzbefizetés
Forintban forintszámla javára
Forintban devizaszámla javára
Valutában (csak bankjegyek) a devizaszámlával egyező
devizaszámla javára
Valutában (csak bankjegyek) egyéb számla javára

Kedvezmény mértéke
25 % vagy 50%
25 % vagy 50%
25 % vagy 50%
25 % vagy 50%
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3. Forint átutalási díjkedvezmény
Forint átutalás elektronikus csatornán*
Bankközi forint átutalás GIRO-n keresztül elektronikus
csatornán *

Kedvezmény mértéke
25 % vagy 50%

* Elektronikus csatornán benyújtott megbízásnak CIB Internet Bankon, BT-n, CIB Üzleti Terminálon, CIB Bank
mobilalkalmazáson, illetve a CIB Bank Online felületén benyújtott megbízások minősülnek.

4. Deviza átutalási díjkedvezmény
Deviza átutalás elektronikus csatornán*
Bankközi deviza átutalás és forintátutalás külföldre
elektronikus csatornán*
SEPA átutalás, egyéb EGT-n belüli EUR átutalás
(Target) elektronikus csatornán*

Kedvezmény mértéke
25 % vagy 50%
25 % vagy 50%

* Elektronikus csatornán benyújtott megbízásnak CIB Internet Bankon, BT-n, CIB Üzleti Terminálon, CIB Bank
mobilalkalmazáson, illetve a CIB Bank Online felületén benyújtott megbízások minősülnek.
A kedvezmény mértéke az adott termékre vonatkozó, mindenkor hatályos Kondíciós Listákban, illetve az egyes
vonatkozó szerződésben meghatározott standard díjakból értendő.

5.2. Kedvezmény feltételei:
A fizetési számlanyitás időpontjában a Kisvállalati ügyfél cégjegyzésre jogosult és fizetési számlához
rögzített tagja MOTIVA Nyugdíjbiztosítási szerződést köt a számlanyitás helyszínéűl szolgáló
bankfiókban.
Kedvezmény igénybevételének további feltételei:
•

CIB Partner Start, Médium vagy Maximum számlacsomag igénybe vétele,

•

számlacsomagnak megfelelő havi forgalmi elvárás teljesítése,

•

a számlanyitás mellett 2 további termék/szolgáltatás igénybe vétele.

Elvárt jóváírási számlaforgalom:
A fizetési számlaszerződés aláírásának napját követő 4. hónap első napjától minimum:
CIB Partner Start Vállalkozói Számlacsomag 40.000,- HUF
CIB Partner Médium Vállalkozói Számlacsomag 400.000,- HUF
CIB Partner Maximum Vállalkozói Számlacsomag 4.000.000,- HUF
Jóváírási számlaforgalomba az Üzletfél kampányban résztvevő 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.
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A Bank a kedvezményeket a havi számlaforgalmi felülvizsgálat időpontjától abban az esetben nyújtja,
ha az Üzletfél a fizetési számlaszerződéshez kapcsolódó kiegészítő megállapodásban meghatározott
számlaforgalmat a havi számlaforgalmi felülvizsgálat időpontját megelőző 3 naptári hónapban legalább
2 alkalommal teljesíti.
Havi számlaforgalmi felülvizsgálat: a Bank az elvárt számlaforgalom teljesítését a fizetési
számlaszerződéshez kapcsolódó kiegészítő megállapodás

aláírását követő 7. hónap első banki

munkanapjától a fizetési számlaszerződéshez kapcsolódó kiegészítő megállapodás aláírását követő
15. hónap első banki munkanapjáig havonta, minden hónap első banki munkanapján ellenőrzi.

5.3. A Kedvezmények nyújtásának időszaka:
A fizetési számlaszerződés és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő megállapodás aláírását követő második
munkanaptól – az elvárt számlaforgalom teljesítése esetén – az azt követő 15. hónap utolsó napjáig.
5.4. A Kedvezmény megszűnése
Azon

üzletfelek

esetében,

ahol

nem

teljesül

a

fent

elvárt

számlaforgalom,

a

fizetési

számlaszerződéshez kapcsolódó kiegészítő megállapodás aláírásának napját követő számlaforgalmi
felülvizsgálat időpontjától megszűntetésre kerül a választott kedvezmény.
Kedvezményes időszak alatti történő számlacsomag váltás:

Amennyiben az üzletfél számlacsomagot vált a kedvezményes időszak alatt (akár ezen
kampányban szereplő másik számlacsomagra vált), a kedvezményeket elveszíti.
6. Egyéb rendelkezések
A Bank jogosult a jelen promóciós szabályzatot nem visszamenőleges hatállyal, a résztvevők
számára nem hátrányosan, a jövőre nézve egyoldalúan módosítani.
A promócióban résztvevők részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen Részvételi
Feltételek minden rendelkezését.
A promóciót népszerűsítő anyagokon írtak nem minősülnek a CIB Bank Zrt. részéről ajánlattételnek,
azaz ha valamely ügyfél a jelen promóciós szabályzatban foglaltak alapján nem felel meg a
feltételeknek, akkor a promóciót népszerűsítő anyagok átvétele nem jogosítja fel a promócióban való
részvételre.

A Bank a Promóciós Szabályzat megsértése, manipuláció, visszaélés vagy ezek gyanúja esetén az
érintett Résztvevőt a promócióból kizárja. A kizárásról a Bank az érintett Résztvevőt a banki
nyilvántartásban szereplő mobiltelefonszámán/levelezési címén értesíti.
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A Promóciós Szabályzat a Szervező fiókjaiban érhető el. Amennyiben

a jelenpromócióval

összefüggésben panasza vagy kifogása merülne fel, azt személyesen a CIB bankfiókokban, telefonon
a CIB24 Ügyfélszolgálaton (36-1-4-242-242) vagy írásban CIB Bank Zrt. Panaszkezelési és
Minőségbiztosítási Osztály, 1537 Budapest, Pf. 394. címen, faxon +36 1 489 6957-es faxszámon, a
bank

honlapján

keresztül

https://www.cib.hu/Maganszemelyek/leave-message/complaints.html

felületen, a CIB Bank Internetbankjának „Válaszolunk” menüjén keresztül, valamint elektronikus
levélben a cib@cib.hu e-mail címen juttathatja el.

A panaszkezelésről bővebb információkat

a

https://www.cib.hu/Maganszemelyek/leave-message/complaints/panaszkezeles.html oldalon olvashat,
a panaszkezelés részletes szabályait a Bank Panaszkezelési szabályzata tartalmazza, mely
megtalálható a https://www.cib.hu/Maganszemelyek/leave-message/complaints/panaszkezeles.html
oldalon vagy bármelyik bankfiókban.

Budapest, 2019.03.01.
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