KONDÍCIÓS LISTA
Szia Szimba Program
Magánszemélyek részére
Érvényben: 2011. szeptember 15-tıl

KIEMELT AJÁNLATOK
Növelje havonta minimum 1 000 Ft-tal a számlaegyenlegét, és gyermeke 4 és 14 éves kora között a
számlakivonattal együtt egy matricát kap ajándékba. Az összegyőjtött matricákat értékes ajándékokra
válthatja be a Bank fiókjaiban. Részletek megtekinthetıek a „Győjts velünk Te is!” részt a kondíciós lista
végén.

SZIA SZIMBA MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA1 ALAPKONDÍCIÓK
Kamat

1,00 %

EBKM:

1,01 %

Kényszerhitel kamata

Értéke pontosan megegyezik a
Magánszemélyek bankszámláira
vonatkozó kondíciós lista kényszerhitel
kamat értékével

Számlanyitási minimum összeg

Nincs

Havi minimális megtakarítás összege

2

1 000 Ft
Számlavezetés

Havi számlavezetési díj

Díjmentes

Számla nyitása

Díjmentes

Számla zárása

Díjmentes

Rendszeres havi kivonat elérése CIB Internet Bankon

Díjmentes

Rendszeres havi kivonat postán

Díjmentes

3

Kivonat, igazolás külön kérésre
6 hónapon belül
6 hónapon túl

1 000 Ft
2 000 Ft

Számlacsomag módosítási díj

Díjmentes
Befizetések

Készpénzbefizetés bankfiókban forintban

Díjmentes

50 db érme feletti befizetés

3%

Pénzbefizetés postai készpénzátutalási megbízással

Díjmentes

Terhelések
Átvezetés saját számlák között
Bankfióknak adott megbízás
Visszavont/módosított tétel
Bankon belül
Bankon kívül
4,5
Készpénzfelvétel CIB bankfiók pénztárból
-50 db érme kifizetése felett az érmefeldolgozás jutaléka
Átutalások jóváírása

Díjmentes
500 Ft/tétel
1 000 Ft/tétel
0,41% min. 524 Ft, max. 20 000 Ft
3%
Díjmentes
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Bejelentett összeg meg nem történt pénztári felvételének
vagy elıre be nem jelentett 1 mio Ft-nál nagyobb összeg
4,5
pénztári felvételének díja

10 000 Ft

500 Ft

Levelezési költség

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK8
6

Bankkártya típusa

MasterCard Electronic (2010.
december 31-ig létrejött szerzıdés
esetében)
6
Cirrus (2011. január 2. követıen
létrejött szerzıdés esetében)

Bankkártya éves tagsági díja az elsı évben

Díjmentes

Bankkártya tagsági díja az elsı évet követı években

490 Ft

Bankkártya postázása belföldre

Díjmentes

Bankkártya átvétele bankfiókban

2 000 Ft
Akció: chipes bankkártyák esetén 2011.
december 31-ig díjmentes

7

Készpénzfelvétel ATM-bıl

Számlánkénti díjmentes készpénzfelvételek száma
belföldön

1 db/hó

További készpénzfelvételek díja:
CIB Bank ATM-jeibıl

157 Ft

Belföldön

367 Ft

Külföldön

1 573 Ft

Egyenleg lekérdezése ATM-bıl

50 Ft.
4,5, 12

Készpénzfelvétel belföldön bankfiók pénztárból

4,5,

0,41% min. 524 Ft, max. 20 000 Ft

Készpénzfelvétel külföldön bankfiók pénztárból

2 000 Ft

Bankkártya letiltása

1 000 Ft

Bankkártya pótlása

1 000 Ft

PIN pótlása
Napi készpénzfelvételi limit

500 Ft
8

10 000 Ft

Matricagyőjtı füzet díja/év

500 Ft
Akció: 2011. 12. 31-ig díjmentes.

Ajándék igénylése CIB24-en keresztül

Díjmentes

Ajándék igénylése bankfiókban

Díjmentes

Matrica beváltása ajándékra fiókban

Díjmentes
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ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK
Elektronikus Bank
9

CIB Mobilbank

Biztonsági SMS üzenetek a CIB bankkártyával végzett
10
tranzakciókról (kártyafigyelı szolgáltatás)
SMS díj

Díjmentes

11

19 Ft/ üzenet

CIB Internet alapú Elektronikus Szolgáltatások (CIB Internet Bank, mobilCIB)
Regisztráció

Díjmentes

Biztonsági SMS üzenetek a bejelentkezésekrıl és a
letiltásokról

Nem igényelhetı

TERHELÉSEK, JÓVÁÍRÁSOK IDİPONTJAI
Kamatfizetés gyakorisága
Kényszerhitel kamatterhelés gyakorisága

Naptári hónap utolsó munkanapja
Naptári hó utolsó napja

Jogi kiegészítések:
A Bank az Üzletfél részére teljesített szolgáltatásoknak a szokásos mértékét meghaladó díjai – különösen az
esetleges hatósági eljárás díjai, a közremőködı igénybevételének díjai, a jogi és egyéb szakértıi díjak,
postaköltségek, illetékek – az Üzletfelet terhelik.
1.
2.

A Szia Szimba Programot a Bank azon Üzletfele igényelheti, aki a Számla megnyitásakor a 14.
életévét még nem töltötte be.
A 2009. szeptember 25-e elıtt megnyitott Szia Szimba Megtakarítási Számla esetében amennyiben
a Szia Szimba Megtakarítási Számlával rendelkezı ügyfél havonta minimum 1 000 Ft-tal növeli a
számlaegyenlegét, úgy havonta, a számlakivonattal együtt egy matricát kap ajándékba. Az
összegyőjtött matricákat értékes ajándékokra válthatja be a Bank fiókjaiban. Lásd a „Győjts velünk
Te is!” részt lejjebb
A 2009. szeptember 25-e után megnyitott Szia Szimba Megtakarítási Számla esetében amennyiben
a 4. életévét már betöltötte, de 14. életévét be nem töltött Szia Szimba Megtakarítási Számlával
rendelkezı ügyfél havonta minimum 1 000 Ft-tal növeli a számlaegyenlegét, úgy havonta, a
számlakivonattal együtt egy matricát kap ajándékba. Az összegyőjtött matricákat értékes
ajándékokra válthatja be a Bank fiókjaiban. Lásd a „Győjts velünk Te is!” részt a kondíciós lista
végén.
•

3.
4.

Bankunk az OBA tagja, így betétei a törvény által meghatározott mértékig biztosítottak. A
Bank a kamatot a ténylegesen eltelt napok számának és 365 napos év alapulvételével
állapítja meg.
• A Megtakarítási Számla megszüntetése esetén a megszüntetés naptári hónapját megelızı
hónap utolsó Banki Napjától a megszüntetés napját megelızı Banki Napjáig terjedı idıszakra,
vagyis tört hónapra nem fizet kamatot.
Minden esetben az adott hónapra vonatkozó, elsı papíron elıállított kivonat díjmentes.
A Törvényes Képviselı a Szia Szimba Megtakarítási Számla felett a Szia Szimba Megtakarítási
Számla pozitív egyenlege erejéig, maximum a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997 (IX./10) Kormányrendelet 25.§ (1) bekezdés i) pontjában
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5.

meghatározott, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hétszeresét meghaladó
összeg, mely pontosan 199 500 Ft, erejéig rendelkezhet.
Az 1 millió Ft-tól 10 millió Ft-ig terjedı (1 ezer - 5 ezer dollár/euró, egyéb a Bank által forgalmazott
valuta tekintetében alsó összeghatár nélkül 5 ezer dollárnak megfelelı) összegre vonatkozó
készpénzfelvételi igényt a felvételt megelızı banki napon-, míg a 10 millió Ft (5 ezer dollár/euró
vagy 5 ezer dollárnak megfelelı értékő egyéb a Bank által forgalmazott valuta) összeg feletti
készpénzfelvételi igényt a felvételt 2 munkanappal megelızı banki napon hétfıtıl – csütörtökig 15hig, pénteken 14h-ig, szóban (telefonon, CIB24-en keresztül/személyesen) vagy írásban köteles a
Banknak bejelenteni.
Amennyiben az ügyfél 50 darabot meghaladó mennyiség felett kíván készpénzt felvenni, akkor erre
bejelentési kötelezettsége van: 500.000.- HUF-ig az igényt a felvételt 2 munkanappal megelızı
banki nappal, 500.000.- HUF felett az igényt a felvételt 3 munkanappal megelızı banki nappal hétfıtıl – csütörtökig 15h-ig, pénteken 14h-ig - írásban, címletjegyzék kíséretében köteles a
Banknak bejelenteni

1 munkanappal elıtte
2 munkanappal elıtte

6.

7.
8.
9.

10.

HUF
1.000.000 – 10.000.000,10.000.000,- felett

EUR, USD
1.000 – 5.000,5.000,- felett

Egyéb
5.000,- USD-nak megfelelı összegig
5.000,- USD-nak megfelelı összeg felett

A Bank nem vállal garanciát a bejelentési kötelezettség alá esı, de be nem jelentett összeg pénztári
rendelkezésre állására.
A Mastercard Electronic bankkártya belföldön minden Mastercard emblémával ellátott
készpénzkiadó automatában használható. A külföldön történı kártyahasználat lehetıségeirıl kérjük,
érdeklıdjön a CIB24 (06-40-242-242) telefonos ügyfélszolgálaton.
A Cirrus bankkártya belföldön és külföldön minden Cirrus emblémával ellátott készpénzkiadó
automatában használható. A külföldön történı kártyahasználat lehetıségeirıl kérjük, érdeklıdjön a
CIB24 (06-40-242-242) telefonos ügyfélszolgálaton.
A Szia Szimba Programhoz kapcsolódó Szia Szimba bankkártyával (fıkártya) havonta egy saját
vagy belföldi ATM-bıl történı készpénzfelvétel díjmentes. A számlához társkártya nem kapcsolható.
A kártyához kapcsolódó készpénzfelvételi limit csak lefelé, bármelyik CIB-bankfiókban, vagy a
CIB24 (06-40-242-242) telefonos ügyfélszolgálaton keresztül módosítható.
CIB Mobilbank havi elıfizetési díj felszámítása telefonszámonként értendı. A Kártyafigyelı
szolgáltatás esetén minden tranzakciókról küld a bank SMS-t. Ezt a limitet az ügyfél szabadon
változtathatja a CIB24-en keresztül vagy a fiókban.
A szolgáltatás bankfiókjainkban, a CIB Internet Bankon illetve – a belföldrıl a 06-40-242-242 kék
számon, külföldrıl a 36-1-399-88-77 telefonszámon hívható - CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkon
keresztül igényelhetı.
•

A kártyafedezeti számlától eltérı devizanemben végrehajtott tranzakciókat a nemzetközi
kártyatársaságok az adott napon érvényes árfolyamukon átszámítják a kártyatársaság és
a Bank között lévı elszámolás devizanemére (USD), és a díjszámítási szabályzatukban
rögzített díjakkal növelt összeget elszámolják a Bank elszámolási számlájának terhére,
amely összeget a Bank az elszámolás napján érvényes Kondíciós Listában
meghatározott árfolyamán vált át a kártyához tartozó számla pénznemére, és számol el a
számla terhére.

•

Minden bankkártyával végzett postai tranzakció idegen bankban történı
készpénzfelvételnek minısül és annak megfelelı díj terheli.
11. Az SMS díj a bank által küldött SMS-ek alapján kerül felszámításra. Az SMS díj egy összegben a
szolgáltatás igénylésének napjától kezdve havonta kerül felszámításra. Akció: a Kártyafigyelı
szolgáltatáshoz tartozó SMS-ek díjai elengedésre kerülnek. Az akció 2011. december 31-ig
érvényes.
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12. A CIB Bank Zrt. bankfiókjaiban 2011. szeptember 15-étıl a bankkártyával történı pénztári
készpénzfelvétel lehetısége megszőnik.

A Bankkártya egyéb díjai esetében a „Bankkártya kondíciós lista Magánszemélyek részére” az irányadó.
„Győjts velünk Te is!”
A Szia Szimba programhoz egy matricagyőjtı akció is tartozik, amelynek szabályai a következık:
a. A 2009. szeptember 25-e elıtt megnyitott Szia Szimba Megtakarítási Számla esetében amennyiben
a Szia Szimba Megtakarítási Számlával rendelkezı Üzletfél adott havi záróegyenlege legalább 1
000 Ft-tal meghaladja az elızı havit, úgy az adott havi számlakivonattal 1 db matricát kap
ajándékba.
b. A 2009. szeptember 25-e után megnyitott Szia Szimba Megtakarítási Számla esetében amennyiben
a 4. életévét már betöltötte, de 14. életévét be nem töltött Szia Szimba Megtakarítási Számlával
rendelkezı ügyfél havonta minimum 1 000 Ft-tal növeli a számlaegyenlegét, akként, hogy az
Üzletfél adott havi záróegyenlege legalább 1 000 Ft-tal meghaladja az elızı havit, úgy havonta, a
számlakivonattal együtt egy matricát kap ajándékba. Az összegyőjtött matricákat értékes
ajándékokra válthatja be a Bank fiókjaiban. Lásd a „Győjts velünk Te is!” részt a kondíciós lista
végén.
c.

Az a. pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén, függetlenül a számlaegyenleg
növekedésének mértékétıl, az Üzletfél csak 1 db matricát kap az adott hónapban.

d. Az Üzletfél a matricát az erre kialakított Szia Szimba Matricagyőjtı Albumban győjtheti és azokat
ajándékokra válthatja be.
e. Az összegyőjtött matricák a www.cib.hu/sziaszimba honlapon található ajándékokra válthatók, a
készlet erejéig. Valamely ajándék idıleges hiányáért a Bankot felelısség nem terheli. Az egyes
ajándékok kiváltáshoz a fenti honlapon megjelölt darabszámú matricát kell összegyőjteni. A
honlapon megjelenített fényképek kizárólag tájékoztató jellegőek. Az egyes ajándéktárgyakhoz
kizárólag a honlapon szövegesen feltüntetett kiegészítık tartoznak.
f.

Amennyiben az Üzletfél elegendı matricával rendelkezik az adott ajándék kiváltásához, úgy
ajándék-igényét a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton kell jeleznie. A matricák nem vesztik el
érvényességüket sem a naptári év végén, sem az ajándékok változásakor, sem új matricaalbum
kiküldésekor (lásd h. pont). Amennyiben az Üzletfélnek több albumban győlik a matricája, úgy az
összes, akár korábbi albumokban győjtött, Bank által még nem érvénytelenített matrica beváltható
ajándékokra, függetlenül attól, hogy az adott albumot mely évben küldte ki a bank.

g. Amennyiben az Üzletfél matricagyőjtı füzete betelik, úgy újabb füzetet bármelyik CIB Bankfiókban
díjmentesen kérhet. A Bank minden év ıszén, a havi bankszámlakivonattal újabb matricagyőjtı
füzetet küld ki az ügyfeleknek.
h. Az igényelt ajándékok átvétele a Törvényes Képviselı által megjelölt CIB Bank fiókjában történik,
leghamarabb az igénylést követı 5. banki munkanapon.
i.

Az ajándékok igénylésekor az Üzletfél ajándékra való jogosultságát a Bank ellenırzi. Az ajándékra
való jogosultságot a Bank az ügyfél érvényes matricái alapján állapítja meg. Vitás esetekben az
ajándékra való jogosultságot a Bank az a. pontban leírt feltétel teljesülése alapján ellenırzi, nem az
Üzletfél birtokában lévı matricák száma alapján.

j.

Matrica ajándékra történı váltásakor ugyanolyan nem, csak különbözı matricák használhatók fel.

k.

A Bank fenntartja magának a jogot, hogy indokolt esetben, a honlapon szereplı ajándékok körén
változtasson, vagy egyes ajándékokat bevonjon. Ilyen esetekben a Bank az Üzletfelet a
bankfiókokban elhelyezett és a honlapon feltüntetett hirdetményekben tájékoztatja. Az egyes
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ajándékok bevonásából származó, Üzletfelet ért károkért a Bank nem vállal felelısséget. A program
keretében elérhetı ajándékok minden év szeptemberében változhatnak.
l.

Az egyszer már felhasznált matricák újabb ajándék kiváltáshoz nem használhatók fel.

m. A matricák postázása során felmerült esetleges visszaélésekért a Bank nem vállal felelısséget.
n. A matricagyőjtı akció határozatlan idıtartamú. A Bank fenntartja magának a jogot az akció
megszüntetésére. Az akció esetleges megszüntetésérıl szóló értesítés a Bank összes
bankfiókjában kifüggesztésre kerül, legalább 15 munkanappal az akció megszüntetését
megelızıen. Az akció befejezıdése után további matrica már nem győjthetı és az Üzletfelek
további 60 napig válthatják ajándékokra már megszerzett matricáikat. Ezt követıen a matricákat
ajándékokra váltani, vagy ezzel kapcsolatosan igényt támasztani nem lehet.
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