CIB Partner Start Vállalkozói Számlacsomag
METRO vásárlók részére
Részvételi Feltételek
A CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4.-14., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004) (a
továbbiakban: Bank) a CIB Partner Start Vállalkozói Számlacsomaghoz a METRO vásárlók részére
kedvezmény kampányt indít (a továbbiakban: Kampány), amelynek Részvételi feltételeit (a továbbiakban:
Részvételi Feltételek) az alábbiak szerint határozza meg:
1.

A kampány ideje

A kampány kezdő időpontja: 2017.10.03.
A kampány záró időpontja: 2018.08.17.
2.

A kampány szervezője: a CIB Bank Zrt.

3.
•
4.

A Kampányban résztvevő vállalati számlacsomag
CIB Partner Start Vállalkozói Számlacsomag
A Kampányban való részvétel feltételei

A Kampányban azon 300 millió forint éves nettó árbevétel alatti egyéni és társas vállalkozások
(kisvállalkozások) vehetnek részt (továbbiakban: Üzletfél), amelyek a saját vállalkozásuk nevére szóló
METRO kártyájával rendelkeznek és amelyek a Kampány ideje alatt a Kampányban résztvevő vállalati
számlacsomagot nyitnak vagy a Kampányban résztvevő vállalati számlacsomagra módosítják a Banknál
meglévő bankszámlájukat és a Metro vásárlók részére szóló kedvezményekre vonatkozóan megállapodást
(továbbiakban: Megállapodás) kötnek a Bankkal.
5.

Kedvezmények

A Kampány keretén belül elérhető kedvezmény mértékek a Gazdálkodó és egyéb szervezetek, egyéni
vállalkozók és egyéni ügyvédek részére szóló Kisvállalkozói Kondíciós lista CIB Partner Start
számlacsomagra vonatkozó díjakból értendőek.

Forintban vezetett
CIB Partner Start
pénzforgalmi
számla

Pénztári
műveletek
jutalékai

Visa Business
Üzleti Bankkártya
(HUF alapú)

6.

Számlavezetési díj

Készpénzbefizetés (csak
bankjegyek) forintban a
forintban vezetett CIB
Partner Start pénzforgalmi
számlára (arra a számlára,
melyre a számlavezetési
díjkedvezmény is vonatkozik)
A Megállapodást követően
az első újonnan igényelt
bankkártya első éves díja

Kedvezmény
mértéke
100 %, és a
kedvezménynek nem
feltétele a Kondíciós
Listában meghatározott
Elvárt számlaforgalom
teljesítése

100 %

100 %

A kedvezmény
időtartam
a Megállapodás
aláírásának napját követő
2. Munkanaptól a
Megállapodás aláírásától
számított 12 hónap
a Megállapodás
aláírásának napját követő
2. Munkanaptól a
Megállapodás aláírásától
számított 12 hónap
A kártya igénylésére a
Kampány ideje alatt van
lehetőség.

Kedvezmények megszűnése
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Amennyiben az Üzletfél a Kampány időtartama alatt számlacsomagot vált, úgy az a kedvezmények
megszűnését vonja maga után, így a számlacsomag váltás napjától a kedvezmények megszűnnek.
Amennyiben az Üzletfél a kampányban való részvételi szándékának jelzését és a Megállapodás aláírását
követően úgy dönt, hogy a Kampányban nem kíván részt venni, azt bármikor jelezheti a Bank felé írásban.
7.

A Részvételi Feltételek módosítása, egyéb rendelkezések

A Bank jogosult jelen Részvételi Feltételeket, a jövőre nézve az Üzletfelek számára nem hátrányosan,
egyoldalúan módosítani.
A kampányt a Bank jogosult a jövőre nézve megszüntetni, ha a Banknak a METRO-val való együttműködése
megszűnik. A kampány megszűnése a kampányban Résztvevők kedvezményeit nem érinti, azok a
megállapodásban foglaltak szerint a továbbiakban is fennmaradnak.
8.

A kampánnyal kapcsolatos panaszokra vonatkozó rendelkezések

Amennyiben a Promócióval 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 http://www.cib.hu/elerhetosegek/panaszkezeles/bejelento 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
http://www.cib.hu/elerhetosegek/panaszkezeles/index oldalon olvashat, a panaszkezelés részletes
szabályait a Bank Panaszkezelési szabályzata tartalmazza, mely megtalálható a www.
http://www.cib.hu/elerhetosegek/panaszkezeles/index oldalon vagy bármelyik bankfiókban.
9.

A Részvételi Feltételek elérhetősége

Az Üzletfél a Részvételi Feltételeket a kampány teljes időtartama alatt, a bankfiókokban, valamint a
https://www.cib.hu/egyenivallalkozok_mikrovallalkozasok/szolgaltatasok/metro
internetes
oldalon
megtekintheti.
A jelen Részvételi Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Gazdálkodó és egyéb szervezetek,
egyéni vállalkozók és egyéni ügyvédek részére szóló Kisvállalkozói Kondíciós lista, és azt kiegészítő
Gazdálkodó és egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók és egyéni ügyvédek részére szóló Kisvállalkozói
Kiegészítő Kondíciós Lista, egyéni vállalkozók esetében a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló
Bankszámlákra és fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat, a Társas vállalkozások, egyéb
szervezetek és egyéni vállalkozók részére szóló Bankkártya Különös Üzletszabályzat valamint a fogyasztók
és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat, társas vállalkozások esetében a
Bankszámlákra és a fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat, a Társas vállalkozások, egyéb
szervezetek és egyéni vállalkozók részére szóló Bankkártya Különös Üzletszabályzat valamint az Általános
Vállalati Üzletszabályzat tartalmazza.

Budapest, 2017.10.02.
CIB Bank Zrt.
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