Hirdetmény
a Magánszemélyek bankszámlái (Classic, Online, Nyugdíjas Plusz, Prémium extra) kondíciós lista
módosításáról.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) értesíti tisztelt Üzletfeleit, hogy a
Magánszemélyek bankszámlái (Classic, Online, Nyugdíjas Plusz, Prémium extra) kondíciós lista 2019. július 1től az alábbiak szerint módosul.

2019. július 1-e előtt hatályos rendelkezések:
FORINT SZÁMLÁK

Havi
számlavezetési
díj

CIB Classic
Magánszámla

CIB Online
Számlacsomag
(A termék értékesítését a
Bank 2018. 01. 01-től
megszünteti)

69617 Ft

1030 Ft

Számlacsomag
módosítási díj18

17

CIB Nyugdíjas
Bankszámla Plusz1
(2013.06.03-tól a bank
nem értékesíti)

561 Ft

CIB Prémium Extra
Számla (2014.09.01től a bank nem
értékesíti)

3 864 Ft

1129 Ft

2016. március 21. napjától megkötésre kerülő bármely CIB ingatlanfedezetes kölcsön mellé az Üzletfél választhatja a CIB Classic
Magánszámlát „JZH nullás” havi számlavezetési díjkedvezménnyel (kedvezménykód: JZHNUL), amennyiben a banknál
adósként/adóstársként CIB ingatlanfedezetes kölcsönnel rendelkezik és a kölcsön törlesztőrészleteinek terhelése helyéül az Üzletfél
által a nevére megnyitott, jelen kedvezménnyel érintett bankszámla szolgál. A CIB Classic Magánszámla havi számlavezetési díja
„JZH nullás” havi számlavezetési díjkedvezménnyel: A kedvezmény a CIB Classic Magánszámla mindenkori számlavezetési díjának
a 100%-a, így a CIB Classic Magánszámla havi számlavezetési díja „JZH nullás” kedvezménnyel: 0 Ft. A „JZH nullás” számlavezetési
díjkedvezményre az Üzletfél addig jogosult, amíg CIB ingatlanfedezetes kölcsönszerződése a bankkal fennáll, a
Kölcsönszerződésben adósként/adóstársként szerepel és/vagy a kölcsön törlesztőrészletek terhelésének helyéül az Üzletfél által a
nevére megnyitott jelen, kedvezménnyel érintett bankszámla szolgál.
A kölcsönszerződés és/vagy az Üzletfél adós (adóstársi) jogviszonyának a megszűnését követő naptól, valamint ha a kölcsön
törlesztőrészletek terhelésének helyéül már nem az Üzletfél által a nevére megnyitott, jelen kedvezménnyel érintett bankszámla
szolgál, akkor annak megszűnését követő naptól a „JZH nullás” számlavezetési díjkedvezmény megszűnik, és a bankszámlára a CIB
Classic Magánszámla jelen kondíciós listában foglalt mindenkor hatályos standard kondíciói lesznek irányadóak. A bank a
kedvezmény igénybevételére az ügyfelekkel külön kedvezmény-megállapodást köt. A kedvezmény nyújtásának a feltétele a CIB
Classic Magánszámlára vonatkozó „JZH nullás” kedvezmény igénybevételére vonatkozó megállapodás létrejötte. A kedvezmény
más – bankszámlához kapcsolódó - kedvezményekkel nem vonható össze.
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2019. július 1-e után hatályos rendelkezések:
A változások és kiegészítések szürke háttérrel, dőlt és félkövér betűkkel kerültek feltüntetésre.
FORINT SZÁMLÁK

Havi
számlavezetési díj

CIB Classic
Magánszámla

CIB Online
Számlacsomag
(A termék értékesítését a
Bank 2018. 01. 01-től
megszünteti)

69617,22 Ft

1030 Ft

Számlacsomag
módosítási díj18, 23

17

CIB Nyugdíjas
Bankszámla Plusz1
(2013.06.03-tól a bank
nem értékesíti)

561 Ft

CIB Prémium Extra
Számla (2014.09.01től a bank nem
értékesíti)

3 864 Ft

1129 Ft

2016. március 21. napjától megkötésre kerülő bármely CIB ingatlanfedezetes kölcsön mellé az Üzletfél választhatja a CIB Classic
Magánszámlát „JZH nullás” havi számlavezetési díjkedvezménnyel (kedvezménykód: JZHNUL), amennyiben a banknál
adósként/adóstársként CIB ingatlanfedezetes kölcsönnel rendelkezik és a kölcsön törlesztőrészleteinek terhelése helyéül az Üzletfél
által a nevére megnyitott, jelen kedvezménnyel érintett bankszámla szolgál. A CIB Classic Magánszámla havi számlavezetési díja
„JZH nullás” havi számlavezetési díjkedvezménnyel: A kedvezmény a CIB Classic Magánszámla mindenkori számlavezetési díjának
a 100%-a, így a CIB Classic Magánszámla havi számlavezetési díja „JZH nullás” kedvezménnyel: 0 Ft. A „JZH nullás” számlavezetési
díjkedvezményre az Üzletfél addig jogosult, amíg CIB ingatlanfedezetes kölcsönszerződése a bankkal fennáll, a
Kölcsönszerződésben adósként/adóstársként szerepel és/vagy a kölcsön törlesztőrészletek terhelésének helyéül az Üzletfél által a
nevére megnyitott jelen, kedvezménnyel érintett bankszámla szolgál.
A kölcsönszerződés és/vagy az Üzletfél adós (adóstársi) jogviszonyának a megszűnését követő naptól, valamint ha a kölcsön
törlesztőrészletek terhelésének helyéül már nem az Üzletfél által a nevére megnyitott, jelen kedvezménnyel érintett bankszámla
szolgál, akkor annak megszűnését követő naptól a „JZH nullás” számlavezetési díjkedvezmény megszűnik, és a bankszámlára a CIB
Classic Magánszámla jelen kondíciós listában foglalt mindenkor hatályos standard kondíciói lesznek irányadóak. A bank a
kedvezmény igénybevételére az ügyfelekkel külön kedvezmény-megállapodást köt. A kedvezmény nyújtásának a feltétele a CIB
Classic Magánszámlára vonatkozó „JZH nullás” kedvezmény igénybevételére vonatkozó megállapodás létrejötte. A kedvezmény
más – bankszámlához kapcsolódó - kedvezményekkel – kivéve a CIB Classic Magánszámlára vonatkozó „BAB nullás”
számlavezetési díjkedvezményt - nem vonható össze.
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2019. július 01. napjától megkötésre kerülő bármely CIB Babaváró Kölcsön mellé az Üzletfél választhatja a CIB Classic
Magánszámlát „BAB nullás” havi számlavezetési díjkedvezménnyel (kedvezménykód: BABNUL), amennyiben a banknál
adósként/adóstársként CIB Babaváró Kölcsönnel rendelkezik és a kölcsön törlesztőrészleteinek terhelése helyéül az
Üzletfél által a nevére megnyitott, jelen kedvezménnyel érintett bankszámla szolgál. A CIB Classic Magánszámla havi
számlavezetési díja „BAB nullás” havi számlavezetési díjkedvezménnyel: A kedvezmény a CIB Classic Magánszámla
mindenkori számlavezetési díjának a 100%-a, így a CIB Classic Magánszámla havi számlavezetési díja „BAB nullás”
kedvezménnyel: 0 Ft. A „BAB nullás” számlavezetési díjkedvezményre az Üzletfél addig jogosult, amíg CIB Babaváró
Kölcsön szerződése a bankkal fennáll, a Kölcsönszerződésben adósként/adóstársként szerepel és/vagy a kölcsön
törlesztőrészletek terhelésének helyéül az Üzletfél által a nevére megnyitott jelen, kedvezménnyel érintett bankszámla
szolgál.
A kölcsönszerződés és/vagy az Üzletfél adós (adóstársi) jogviszonyának a megszűnését követő naptól, valamint ha a
kölcsön törlesztőrészletek terhelésének helyéül már nem az Üzletfél által a nevére megnyitott, jelen kedvezménnyel érintett
bankszámla szolgál, akkor annak megszűnését követő naptól a „BAB nullás” számlavezetési díjkedvezmény megszűnik, és
a bankszámlára a CIB Classic Magánszámla jelen kondíciós listában foglalt mindenkor hatályos standard kondíciói lesznek
irányadóak. A bank a kedvezmény igénybevételére az ügyfelekkel külön kedvezmény-megállapodást köt. A kedvezmény
nyújtásának a feltétele a CIB Classic Magánszámlára vonatkozó „BAB nullás” kedvezmény igénybevételére vonatkozó
megállapodás létrejötte. A kedvezmény más – bankszámlához kapcsolódó - kedvezményekkel – kivéve a CIB Classic
Magánszámlára vonatkozó „JZH nullás” számlavezetési díjkedvezményt - nem vonható össze.
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Amennyiben 2019. július 01. napjától megkötésre kerülő bármely CIB Babaváró Kölcsön mellé az Üzletfél CIB Classic
Magánszámlára – „BAB nullás” havi számlavezetési díjkedvezménnyel -, módosítja meglévő bankszámláját, akkor a
számlacsomag módosítás díjmentes.

A módosítás oka:
A módosítás a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat 20.1.4. pontjában
felsorolt, alábbi indok alapján történt:
•

a Bank üzletpolitikai célkitűzéseinek megváltozása

A kondíciós listák megtalálhatóak a www.cib.hu honlapunkon vagy bármely bankfiókunkban.
Közzététel: Budapest, 2019. június 28.
CIB Bank Zrt.
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