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Díjjegyzék

Számlavezető neve:

CIB Bank Zrt.

Számla megnevezése:

CIB ECO Bankszámla

Dátum:

2020.03.02.

•

Ez a dokumentum a fizetési számlához kapcsolódó fő szolgáltatások igénybevételének díjairól nyújt
tájékoztatást. Segítséget ad továbbá az említett díjaknak a más számlákhoz kapcsolódó díjakkal való
összehasonlításához.

•

A számlához kapcsolódó, de itt fel nem sorolt egyéb szolgáltatások igénybevételéért további díjak
számíthatóak fel. Teljes körű tájékoztatás itt található: Fogyasztók részére szóló CIB ECO Bankszámla
kondíciós lista; Bankkártya Kondíciós Lista Magánszemélyek részére; Kondíciós Lista
Folyószámlahitelek, betétőrző és lombard hitelek; Bankkártyákra vonatkozó Különös Üzletszabályzat
Fogyasztók részére; Bankszámlákra és Fizetési Műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat
Fogyasztók és Egyéni vállalkozók részére; Ingatlanfedezettel nem biztosított hitel- és
kölcsönszerződésekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat Fogyasztók részére; Általános Lakossági
Üzletszabályzat Fogyasztók és Egyéni Vállalkozók részére; Átváltási árfolyam elérhetősége:
https://net.cib.hu/maganszemelyek/arfolyamok/arfolyamok

•

Az e dokumentumban használt kifejezéseket ismertető fogalomtár díjmentesen elérhető.

Szolgáltatás

Díj

Általános számlaszolgáltatások
Számlavezetés

Kedvezmény nélküli Havi díj
számlavezetési és
csomagdíj
elektronikus
kivonattal
Teljes éves díj
Kedvezmény nélküli Havi díj
számlavezetési és
csomagdíj papír
alapú kivonattal
Számlazárás díja

Teljes éves díj
Számlanyitást követő hat
hónapon belüli
számlazárás esetén

2 284 Ft

27 408 Ft
2 284 Ft

27 408 Ft
3 500 Ft
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Számlanyitást követő hat
hónapon túli
számlazárás esetén
Számlaváltás díja

Internetbanki és
mobilalkalmazási
szolgáltatás

SMS-szolgáltatás

Látra szóló éves
kamatláb
EBKM értéke
Internetbank,
mobilbank, online
szolgáltatás havi
díja és éves díja

Számlacsomag
módosítási díj
Éves kamat

1 231 Ft
0,01%

EBKM
[CIB Bank
Mobilalkalmazás]
Havi díj

0,01%
0 Ft

Teljes éves díj
[CIB Bank Online]
Havi díj
Teljes éves díj

0 Ft
0 Ft

Aláíró SMS üzenet
díja (db)
Értesítő/egyéb SMS
díja (db)
SMS
szolgáltatás/csomag
díja

0 Ft

0 Ft
-

SMS díj

42 Ft

Kártyafigyelő
szolgáltatás hó /
telefonszám

70 Ft

Teljes éves díj
Számlafigyelő
szolgáltatás hó /
telefonszám

840 Ft
418 Ft

Teljes éves díj
Telefonos banki
szolgáltatás

5 016 Ft
-

Fizetések (kivéve a kártyás fizetéseket)
Átutalás belföldön
forintban

Számlavezetőn
kívülre
elektronikusan

[CIB Internetbank, CIB
Bank mobilalkalmazás,
CIB Bank Online]

Számlavezetőn
kívülre telefonon

[CIB24]

Számlavezetőn
Papír alapon, [Magnifica
kívülre papír alapon Bankárnál], Elektronikus
(fiókban)
aláírópadon
Számlavezetőn
[CIB Internetbank, CIB
belül elektronikusan Bank mobilalkalmazás,
CIB Bank Online]
Számlavezetőn
belül telefonon

[CIB24]

0,365%, max. 7 315 Ft

231 Ft + 1,208%,
min. 775 Ft,
max. 48 261 Ft
241 Ft + 1,259%,
min. 808 Ft,
max. 50 298 Ft
0,365%, max. 7 315 Ft

231 Ft + 1,208%,
min. 775 Ft,
max. 48 261 Ft
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Számlavezetőn
belül papír alapon
(fiókban)
Rendszeres átutalás Forintban
számlavezetőn
kívülre,
elektronikusan

241 Ft + 1,259%,
min. 808 Ft,
max. 50 298 Ft

Állandó átutalási
megbízás teljesítése
GIRO-n keresztül

0,349%, max. 6 984 Ft

Állandó átutalási
megbízás teljesítése
GIRO-n keresztül

0,349%, max. 6 984 Ft

Forintban
Állandó átutalási
számlavezetőn
megbízás teljesítése
kívülre, papír alapon GIRO-n keresztül
(fiókban)

0,349%, max. 6 984 Ft

Forintban
számlavezetőn
belül,
elektronikusan
Forintban
számlavezetőn
belül, telefonon

Állandó átvezetési
megbízás teljesítése
bankon belül

0,349%, max. 6 984 Ft

Állandó átvezetési
megbízás teljesítése
bankon belül

0,349%, max. 6 984 Ft

Forintban
számlavezetőn
belül, papír alapon
(fiókban)

Állandó átvezetési
megbízás teljesítése
bankon belül

0,349%, max. 6 984 Ft

Forintban
számlavezetőn
kívülre,
elektronikusan

Csoportos beszedés
teljesülése esetén
felszámítandó díj

0,349%, max. 6 984 Ft

Forintban
számlavezetőn
kívülre, telefonon

Csoportos beszedés
teljesülése esetén
felszámítandó díj

0,349%, max. 6 984 Ft

Forintban
Csoportos beszedés
számlavezetőn
teljesülése esetén
kívülre, papír alapon felszámítandó díj
(fiókban)

0,349%, max. 6 984 Ft

Forintban
számlavezetőn
belül,
elektronikusan
Forintban
számlavezetőn
belül, telefonon

Csoportos beszedés
teljesülése esetén
felszámítandó díj

0,349%, max. 6 984 Ft

Csoportos beszedés
teljesülése esetén
felszámítandó díj

0,349%, max. 6 984 Ft

Forintban
számlavezetőn
belül, papír alapon
(fiókban)

Csoportos beszedés
teljesülése esetén
felszámítandó díj

0,349%, max. 6 984 Ft

Forintban
számlavezetőn
kívülre, telefonon

Beszedés

Papír alapon, [Magnifica
Bankárnál], Elektronikus
aláírópadon
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Átutalás euróban
(SEPA)

EGT-n belül
külföldre
elektronikusan

[CIB Internet Bank, CIB
Bank mobilalkalmazás,
CIB Bank Online]

EGT-n belül
külföldre telefonon

[CIB24]

231 Ft + 1,208%,
min. 775 Ft,
max. 48 261 Ft

EGT-n belül
külföldre papír
alapon (fiókban)

Papír alapon, [Magnifica
Bankárnál], Elektronikus
aláírópadon

241 Ft + 1,259%,
min. 808 Ft,
max. 50 298 Ft

EGT-n kívül
külföldre
elektronikusan

[CIB Internet Bank, CIB
Bank mobilalkalmazás,
CIB Bank Online]

0,52%,
min. 18,04 EUR,
max. 518,01 EUR

EGT-n kívül
külföldre telefonon

[CIB24]

0,687%,
min. 17,88 EUR,
max. 522,61 EUR

EGT-n kívül
külföldre papír
alapon (fiókban)

Papír alapon, [Magnifica
Bankárnál], Elektronikus
aláírópadon

0,716%,
min. 18,63 EUR,
max. 553,71 EUR

Belföldre
elektronikusan

[CIB Internet Bank, CIB
Bank mobilalkalmazás,
CIB Bank Online]
[CIB24]

0,52%,
min. 18,04 EUR,
max. 518,01 EUR
0,687%,
min. 17,88 EUR,
max. 522,61 EUR

Belföldre papír
alapon (fiókban)

Papír alapon, [Magnifica
Bankárnál], Elektronikus
aláírópadon

0,716%,
min. 18,63 EUR,
max. 553,71 EUR

Külföldre
elektronikusan

[CIB Internet Bank, CIB
Bank mobilalkalmazás,
CIB Bank Online]

0,533%,
min. 20,66 USD,
max. 593,63 USD

Külföldre telefonon

[CIB24]

0,705%,
min. 20,47 USD,
max. 598,90 USD

Külföldre papír
alapon (fiókban)

Papír alapon, [Magnifica
Bankárnál], Elektronikus
aláírópadon

0,735%,
min. 21,33 USD,
max. 634,55 USD

Belföldre
elektronikusan

[CIB Internet Bank, CIB
Bank mobilalkalmazás,
CIB Bank Online]

0,533%,
min. 20,66 USD,
max. 593,63 USD

Belföldre telefonon

[CIB24]

0,705%,
min. 20,47 USD,
max. 598,90 USD

Belföldre telefonon

Átutalás egyéb
devizában

0,365%,
maximum 7 315 Ft
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Belföldre papír
alapon (fiókban)

Papír alapon, [Magnifica
Bankárnál], Elektronikus
aláírópadon

Deviza jóváírás

0,735%,
min. 21,33 USD,
max. 634,55 USD
-

Kártyák és készpénz
Betétikártyaszolgáltatás

A fizetési
számlához
kapcsolódó
betétikártya neve
Főkártya gyártási /
kibocsátási díja

[CIB MasterCard Gold
Bankkártya]

Főkártya első éves
díja
Főkártya éves díja a
második évtől
A fizetési
számlához
kapcsolódó
betétikártya neve

Főkártya éves díja

23 261 Ft

Főkártya éves díja

23 261 Ft

-

[CIB Visa Inspire
Dombornyomott
Bankkártya]

Főkártya
gyártási/kibocsátási
díja
Főkártya első éves
díja
Főkártya éves díja a
második évtől
A fizetési
számlához
kapcsolódó
betétikártya neve

-

Főkártya éves díja

8 020 Ft

Főkártya éves díja

8 020 Ft

[CIB Visa Inspire
Elektronikus Bankkártya]

Főkártya
gyártási/kibocsátási
díja

Hitelkártyaszolgáltatás
Betéti- vagy
hitelkártyával
történő vásárlás
belföldön

-

Főkártya első éves
díja
Főkártya éves díja a
második évtől
A fizetési
számlához
kapcsolódó
hitelkártya neve
Betéti kártyával
történő vásárlás
belföldön

Főkártya éves díja

4 316 Ft

Főkártya éves díja

4 316 Ft

Hitelkártyával
történő vásárlás
belföldön

A szolgáltatás nem áll
rendelkezésre

A szolgáltatás nem áll
rendelkezésre
Vásárlás belföldön

0 Ft

-
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Betéti- vagy
hitelkártyával
történő vásárlás
külföldön

Készpénzfelvétel
belföldön

Készpénzfelvétel
külföldön

Készpénzbefizetés
belföldön

Betéti kártyával
történő vásárlás
külföldön

Vásárlás külföldön

Hitelkártyával
történő vásárlás
külföldön
Bankkártya nélkül
fiókban

A szolgáltatás nem áll
rendelkezésre
Készpénzfelvétel
bankfiók pénztárból

0 Ft

-

1,796%, min. 1 438 Ft,
max. 143 920 Ft

Betéti bankkártyával [CIB Bank Zrt.] által
saját ATM-ből
üzemeltetett saját ATMben

810 Ft

Betéti bankkártyával
idegen ATM-ből
Betéti bankkártyával
saját fiókban
Betéti bankkártyával
idegen fiókban

Belföldön, nem [CIB
Bank Zrt-nél] ATM-ben
A szolgáltatás nem áll
rendelkezésre
Idegen bankban és
postán, belföldön

810 Ft

Betéti bankkártyával
postán
Betéti bankkártyával
saját számlavezető
(csoport) által
üzemeltetett ATMből

Idegen bankban és
postán, belföldön
Külföldön, az [Intesa
Sanpaolo bankcsoport]
ATM-jeiből

1,795%, min. 1 438 Ft,
max. 143 871 Ft
0 Ft

Betéti bankkártyával Külföldön, egyéb ATMidegen ATM-ből
ből
EGT-n belüli idegen
ATM-ből EUR felvétel
Betéti bankkártyával Idegen pénzügyi
saját számlavezető intézménynél külföldön
(csoport) fiókjában

3 021 Ft

Betéti bankkártyával Idegen pénzügyi
idegen fiókban
intézménynél külföldön

5 994 Ft

Forint
készpénzbefizetés
saját ATM-be

[CIB Bank Zrt.] által
üzemeltetett saját ATMbe azonnali jóváírású
befizetés
[CIB Bank Zrt.] által
üzemeltetett saját ATMbe borítékos befizetés

1,795%, min. 1 438 Ft,
max. 143 871 Ft

810 Ft
5 994 Ft

0,2% + 30 Ft

0,2% + 30 Ft

Forint
készpénzbefizetés
saját fiókban

Készpénzbefizetés
bankfiókban

Forint
készpénzbefizetés
idegen fiókban

A szolgáltatás nem áll
rendelkezésre

-

Forint befizetés
postán POS-on

A szolgáltatás nem áll
rendelkezésre

-

0 Ft
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Folyószámlahitelek és kapcsolódó szolgáltatások
Folyószámlahitel

Az igényelhető
folyószámlahitel
neve

[CIB Folyószámlahitel]

Hitelkamat éves
mértéke
Kereskedelmi
kommunikációban
szereplő THM
értéke

Éves kamat

16,99%

THM

26,74%

Hitelbírálati díj

Hitelbírálat díj
jóváhagyott igényléskor

2 500 Ft

Kezelési költség
Rendelkezésre
tartási jutalék
Késedelmi kamat
éves mértéke

Hitelbírálati díj
megújításkor
Éves késedelmi kamat

2 500 Ft
19,99%

Egyéb szolgáltatások
Limitmódosítás
Igazolások kiállítása Postai úton kiküldött
és rendelkezésre
rendszeres havi
bocsátása
bankszámlakivonat
másolata papír
alapon

Fedezetigazolás
Számlaegyenleg
igazolás

Egyéb igazolás

Limit módosítás díja
További bankszámla
kivonat 6 hónapon belül /
hó

0 Ft
1 283 Ft

További bankszámla
kivonat 6 hónapon túl /
hó

2 565 Ft

Igazolás az Üzletfél
kérésére történő
kiállításának díja 6
hónapon belül / hó

1 283 Ft

Igazolás az Üzletfél
kérésére történő
kiállításának díja 6
hónapon belül / hó

1 283 Ft

Igazolás az Üzletfél
kérésére történő
kiállításának díja 6
hónapon túl / hó

2 565 Ft

Felhívjuk szíves figyelmét a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett és a honlapján elérhető
Bankszámlaválasztó programra, valamint azon összehasonlító weboldalra, mely a pénzforgalmi
szolgáltatók által a fogyasztók részére vezetett fizetési számlák után felszámított díjak és az alkalmazott
kamatlábak díjmentes összehasonlíthatóságát biztosítja.
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Díjjegyzék

Számlavezető neve:

CIB Bank Zrt.

Számla megnevezése:

CIB ECO Plusz Bankszámla

Dátum:

2020.03.02.

•

Ez a dokumentum a fizetési számlához kapcsolódó fő szolgáltatások igénybevételének díjairól nyújt
tájékoztatást. Segítséget ad továbbá az említett díjaknak a más számlákhoz kapcsolódó díjakkal való
összehasonlításához.

•

A számlához kapcsolódó, de itt fel nem sorolt egyéb szolgáltatások igénybevételéért további díjak
számíthatóak fel. Teljes körű tájékoztatás itt található: Fogyasztók részére szóló CIB ECO Plusz
Bankszámla
kondíciós
lista;
Bankkártya
Kondíciós
Lista
Magánszemélyek
részére;
Folyószámlahitelek, betétőrző és lombard hitelek; Bankkártyákra vonatkozó Különös Üzletszabályzat
Fogyasztók részére; Bankszámlákra és Fizetési Műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat
Fogyasztók és Egyéni vállalkozók részére; Ingatlanfedezettel nem biztosított hitel- és
kölcsönszerződésekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat Fogyasztók részére; Általános Lakossági
Üzletszabályzat Fogyasztók és Egyéni Vállalkozók részére; Átváltási árfolyam elérhetősége:
https://net.cib.hu/maganszemelyek/arfolyamok/arfolyamok

•

Az e dokumentumban használt kifejezéseket ismertető fogalomtár díjmentesen elérhető.

Szolgáltatás

Díj

Általános számlaszolgáltatások
Számlavezetés

Kedvezmény nélküli Havi díj
számlavezetési és
csomagdíj
elektronikus
kivonattal
Teljes éves díj
Kedvezmény nélküli Havi díj
számlavezetési és
csomagdíj papír
alapú kivonattal
Számlazárás díja

Teljes éves díj
Számlanyitást követő hat
hónapon belüli
számlazárás esetén

4 695 Ft

56 340 Ft
4 695 Ft

56 340 Ft
3 500 Ft
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Számlanyitást követő hat
hónapon túli
számlazárás esetén
Számlaváltás díja

Internetbanki és
mobilalkalmazási
szolgáltatás

SMS-szolgáltatás

Látra szóló éves
kamatláb
EBKM értéke
Internetbank,
mobilbank, online
szolgáltatás havi
díja és éves díja

Számlacsomag
módosítási díj
Éves kamat

0 Ft

1 231 Ft
0,01%

EBKM
[CIB Bank
Mobilalkalmazás]
Havi díj

0,01%
0 Ft

Teljes éves díj
[CIB Bank Online]
Havi díj
Teljes éves díj

0 Ft
0 Ft

Aláíró SMS üzenet
díja (db)
Értesítő/egyéb SMS SMS díj
díja (db)
SMS
Kártyafigyelő
szolgáltatás/csomag szolgáltatás hó /
díja
telefonszám
Teljes éves díj
Számlafigyelő
szolgáltatás hó /
telefonszám
Teljes éves díj

Telefonos banki
szolgáltatás

0 Ft
42 Ft
70 Ft

840 Ft
418 Ft

5 016 Ft
-

Fizetések (kivéve a kártyás fizetéseket)
Átutalás belföldön
forintban

Számlavezetőn
kívülre
elektronikusan

[CIB Internetbank, CIB
Bank mobilalkalmazás,
CIB Bank Online]

Számlavezetőn
kívülre telefonon

[CIB24]

Számlavezetőn
Papír alapon, [Magnifica
kívülre papír alapon Bankárnál], Elektronikus
(fiókban)
aláírópadon
Számlavezetőn
[CIB Internetbank, CIB
belül elektronikusan Bank mobilalkalmazás,
CIB Bank Online]
Számlavezetőn
[CIB24]
belül telefonon

0,365%, max. 7 315 Ft

231Ft + 1,208%,
min. 775 Ft,
max. 48 261 Ft
241 Ft + 1,259%,
min. 808 Ft,
max. 50 298 Ft
0,365%, max. 7 315 Ft

231 Ft + 1,208%,
min. 775 Ft,
max. 48 261 Ft
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Rendszeres
átutalás

Beszedés

Számlavezetőn
belül papír alapon
(fiókban)

Papír alapon, [Magnifica
Bankárnál], Elektronikus
aláírópadon

Forintban
számlavezetőn
kívülre,
elektronikusan

Állandó átutalási
megbízás teljesítése
GIRO-n keresztül

0,349%, max. 6 984 Ft

Forintban
számlavezetőn
kívülre, telefonon

Állandó átutalási
megbízás teljesítése
GIRO-n keresztül

0,349%, max. 6 984 Ft

Forintban
Állandó átutalási
számlavezetőn
megbízás teljesítése
kívülre, papír alapon GIRO-n keresztül
(fiókban)

0,349%, max. 6 984 Ft

Forintban
számlavezetőn
belül,
elektronikusan
Forintban
számlavezetőn
belül, telefonon

Állandó átvezetési
megbízás teljesítése
bankon belül

0,349%, max. 6 984 Ft

Állandó átvezetési
megbízás teljesítése
bankon belül

0,349%, max. 6 984 Ft

Forintban
számlavezetőn
belül, papír alapon
(fiókban)
Forintban
számlavezetőn
kívülre,
elektronikusan

Állandó átvezetési
megbízás teljesítése
bankon belül

0,349%, max. 6 984 Ft

Csoportos beszedés
teljesülése esetén
felszámítandó díj

0,349%, max. 6 984 Ft

Forintban
számlavezetőn
kívülre, telefonon

Csoportos beszedés
teljesülése esetén
felszámítandó díj

0,349%, max. 6 984 Ft

Forintban
Csoportos beszedés
számlavezetőn
teljesülése esetén
kívülre, papír alapon felszámítandó díj
(fiókban)

0,349%, max. 6 984 Ft

Forintban
számlavezetőn
belül,
elektronikusan
Forintban
számlavezetőn
belül, telefonon

Csoportos beszedés
teljesülése esetén
felszámítandó díj

0,349%, max. 6 984 Ft

Csoportos beszedés
teljesülése esetén
felszámítandó díj

0,349%, max. 6 984 Ft

Forintban
számlavezetőn
belül, papír alapon
(fiókban)

Csoportos beszedés
teljesülése esetén
felszámítandó díj

0,349%, max. 6 984 Ft

241 Ft + 1,259%,
min. 808 Ft,
max. 50 298 Ft
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Átutalás euróban
(SEPA)

Átutalás egyéb
devizában

Deviza jóváírás

EGT-n belül
külföldre
elektronikusan

[CIB Internet Bank, CIB
Bank mobilalkalmazás,
CIB Bank Online]

EGT-n belül
külföldre telefonon

[CIB24]

231 Ft + 1,208%,
min. 775 Ft,
max. 48 261 Ft

EGT-n belül
külföldre papír
alapon (fiókban)

Papír alapon, [Magnifica
Bankárnál], Elektronikus
aláírópadon

241 Ft + 1,259%,
min. 808 Ft,
max. 50 298 Ft

EGT-n kívül
külföldre
elektronikusan

[CIB Internet Bank, CIB
Bank mobilalkalmazás,
CIB Bank Online]

0,52%,
min. 18,04 EUR,
max. 518,01 EUR

EGT-n kívül
külföldre telefonon

[CIB24]

0,687%,
min. 17,88 EUR,
max. 522,61 EUR

EGT-n kívül
külföldre papír
alapon (fiókban)

Papír alapon, [Magnifica
Bankárnál], Elektronikus
aláírópadon

0,716%,
min. 18,63 EUR,
max. 553,71 EUR

Belföldre
elektronikusan

[CIB Internet Bank, CIB
Bank mobilalkalmazás,
CIB Bank Online]

0,52%,
min. 18,04 EUR,
max. 518,01 EUR

Belföldre telefonon

[CIB24]

Belföldre papír
alapon (fiókban)

Papír alapon, [Magnifica
Bankárnál], Elektronikus
aláírópadon

0,687%,
min. 17,88 EUR,
max. 522,61 EUR
0,716%,
min. 18,63 EUR,
max. 553,71 EUR

Külföldre
elektronikusan

[CIB Internet Bank, CIB
Bank mobilalkalmazás,
CIB Bank Online]

0,533%,
min. 20,66 USD,
max. 593,63 USD

Külföldre telefonon

[CIB24]

Külföldre papír
alapon (fiókban)

Papír alapon, [Magnifica
Bankárnál], Elektronikus
aláírópadon

0,705%,
min. 20,47 USD,
max. 598,90 USD
0,735%,
min. 21,33 USD,
max. 634,55 USD

Belföldre
elektronikusan

[CIB Internet Bank, CIB
Bank mobilalkalmazás,
CIB Bank Online]

0,533%,
min. 20,66 USD,
max. 593,63 USD

Belföldre telefonon

[CIB24]

0,705%,
min. 20,47 USD,
max. 598,90 USD

Belföldre papír
alapon (fiókban)

Papír alapon, [Magnifica
Bankárnál], Elektronikus
aláírópadon

0,735%,
min. 21,33 USD,
max. 634,55 USD
-

0,365%,
max. 7 315 Ft
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Kártyák és készpénz
Betétikártyaszolgáltatás

A fizetési
számlához
kapcsolódó
betétikártya neve

[CIB MasterCard Gold
Bankkártya]

Főkártya
gyártási/kibocsátási
díja
Főkártya első éves
díja
Főkártya éves díja a
második évtől
A fizetési
számlához
kapcsolódó
betétikártya neve

-

Főkártya éves díja

0 Ft

Főkártya éves díja

23 261 Ft

[CIB Visa Inspire
Dombornyomott
Bankkártya]

Főkártya
gyártási/kibocsátási
díja
Főkártya első éves
díja

-

Főkártya éves díja

Főkártya éves díja a Főkártya éves díja
második évtől
A fizetési
[CIB Visa Inspire
számlához
Elektronikus Bankkártya]
kapcsolódó
betétikártya neve
Főkártya
gyártási/kibocsátási
díja

Hitelkártyaszolgáltatás
Betéti- vagy
hitelkártyával
történő vásárlás
belföldön

0 Ft
8 020 Ft

-

Főkártya első éves
díja
Főkártya éves díja a
második évtől
A fizetési
számlához
kapcsolódó
hitelkártya neve
Betéti kártyával
történő vásárlás
belföldön

Főkártya éves díja

0 Ft

Főkártya éves díja

4 316 Ft

Hitelkártyával
történő vásárlás
belföldön

A szolgáltatás nem áll
rendelkezésre

A szolgáltatás nem áll
rendelkezésre
Vásárlás belföldön

0 Ft

-
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Betéti- vagy
hitelkártyával
történő vásárlás
külföldön

Készpénzfelvétel
belföldön

Készpénzfelvétel
külföldön

Készpénzbefizetés
belföldön

Betéti kártyával
történő vásárlás
külföldön

Vásárlás külföldön

Hitelkártyával
történő vásárlás
belföldön
Bankkártya nélkül
fiókban

A szolgáltatás nem áll
rendelkezésre
Készpénzfelvétel
bankfiók pénztárból

0 Ft

-

1,796%, min. 1 438 Ft,
max. 143 920 Ft

Betéti bankkártyával [CIB Bank Zrt.] által
saját ATM-ből
üzemeltetett saját ATMben

810 Ft

Betéti bankkártyával
idegen ATM-ből
Betéti bankkártyával
saját fiókban
Betéti bankkártyával
idegen fiókban

810 Ft

Belföldön, nem [CIB
Bank Zrt-nél] ATM-ben

Idegen bankban és
postán, belföldön

1,795%, min. 1 438 Ft,
max. 143 871 Ft

Betéti bankkártyával Idegen bankban és
postán
postán, belföldön

1,795%, min. 1 438 Ft,
max. 143 871 Ft

Betéti bankkártyával Külföldön, az [Intesa
saját számlavezető Sanpaolo bankcsoport]
(csoport) által
ATM-jeiből
üzemeltetett ATMből

0 Ft

Betéti bankkártyával Külföldön, egyéb ATMidegen ATM-ből
ből
EGT-n belüli idegen
ATM-ből EUR felvétel
Betéti bankkártyával Idegen pénzügyi
saját számlavezető intézménynél külföldön
(csoport) fiókjában

3 021 Ft

Betéti bankkártyával
idegen fiókban
Forint
készpénzbefizetés
saját ATM-be

5 994 Ft

Idegen pénzügyi
intézménynél külföldön
[CIB Bank Zrt.] által
üzemeltetett saját ATMbe azonnali jóváírású
befizetés
[CIB Bank Zrt.] által
üzemeltetett saját ATMbe borítékos befizetés

Forint
készpénzbefizetés
saját fiókban

Készpénzbefizetés
bankfiókban

Forint
készpénzbefizetés
idegen fiókban

A szolgáltatás nem áll
rendelkezésre

810 Ft
5 994 Ft

0,2% + 30 Ft

0,2% + 30 Ft

0 Ft

-
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Forint befizetés
postán POS-on

A szolgáltatás nem áll
rendelkezésre

-

Folyószámlahitelek és kapcsolódó szolgáltatások
Folyószámlahitel

Az igényelhető
folyószámlahitel
neve

[CIB Folyószámlahitel]

Hitelkamat éves
mértéke
Kereskedelmi
kommunikációban
szereplő THM
értéke

Éves kamat

16,99%

THM

35,82%

Hitelbírálati díj

Hitelbírálat díj
jóváhagyott igényléskor

2 500 Ft

Kezelési költség
Rendelkezésre
tartási jutalék
Késedelmi kamat
éves mértéke

Hitelbírálati díj
megújításkor
Éves késedelmi kamat

2 500 Ft
19,99%

Egyéb szolgáltatások
Limitmódosítás
Igazolások kiállítása Postai úton kiküldött
és rendelkezésre
rendszeres havi
bocsátása
bankszámlakivonat
másolata papír
alapon

Fedezetigazolás
Számlaegyenleg
igazolás

Egyéb igazolás

Limit módosítás díja
További bankszámla
kivonat 6 hónapon belül /
hó

0 Ft
1 283 Ft

További bankszámla
kivonat 6 hónapon túl /
hó

2 565 Ft

Igazolás az Üzletfél
kérésére történő
kiállításának díja 6
hónapon belül / hó

1 283 Ft

Igazolás az Üzletfél
kérésére történő
kiállításának díja 6
hónapon belül / hó

1 283 Ft

Igazolás az Üzletfél
kérésére történő
kiállításának díja 6
hónapon túl / hó

2 565Ft

Felhívjuk szíves figyelmét a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett és a honlapján elérhető
Bankszámlaválasztó programra, valamint azon összehasonlító weboldalra, mely a pénzforgalmi
szolgáltatók által a fogyasztók részére vezetett fizetési számlák után felszámított díjak és az alkalmazott
kamatlábak díjmentes összehasonlíthatóságát biztosítja.
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KIVONAT A BETÉTI BANKKÁRTYA SZERZŐDÉSBŐL
I.
Igényelhető
Bankkártya
típusok:
FŐKÁRTYA
ÉVES DÍJA
TÁRSKÁRTYA
ÉVES DÍJA

II.

Bankkártyához kapcsolódó lényeges díjtételek, az Ön által igényelt Betéti Bankkártya sztenderd díjai
CIB Visa Inspire
Elektronikus
Bankkártya

CIB Visa Inspire
Dombornyomott
Bankkártya HUF

CIB Visa Inspire
Dombornyomott
Bankkártya EUR

CIB Visa Inspire
Dombornyomott
Bankkártya USD

CIB MasterCard Gold

CIB Visa
Internetkártya

4316 Ft

8020 Ft

26,14 EUR

30,81 USD

23261 Ft

1651 Ft

4316 Ft

8020 Ft

26,14 EUR

30,81 USD

17942 Ft

1651 Ft

Bankkártya szerződés lényeges feltételei

1.

A Bankkártya általános használta
1.1. A Bankkártya másra nem ruházható át. Tilos a Bankkártyát ügyleti biztosítékul zálogba adni, óvadékként
harmadik személynél elhelyezni, használatra másnak átengedni, jogellenes célra használni (így különösen a
mindenkor hatályos jogszabályok által tiltott termék megvásárlására, tiltott szolgáltatás igénybevételére.)
1.2. A Bankkártya az Elfogadóhelyeken Vásárlásra és/vagy Készpénzfelvételre szolgál. A Bank a Bankkártyával
történő pénztári Készpénzfelvételt saját Bankfiókjaiban nem biztosítja.

2.

A CIB Internetkártya kivételével a Kártyabirtokos a Bankkártya átvételekor a Bankkártya hátoldalán lévő aláírósávon
köteles azt aláírni.

3.

A Bankkártyát a Bank az üzletfél részére személyesen Bankfiókban (külön díj fizetése szükséges) vagy postai úton
adja át.

4.

A bankkártya aktiválást követően használható.

5.

Bankkártya PIN Kód
5.1. A Bank a Kártyabirtokos részére a Bankkártyához Bankkártya PIN Kódot bocsát ki.
5.2. A Kártyabirtokos felel a Bankkártya és a hozzá tartozó Bankkártya PIN kód biztonságos megőrzéséért,
rendeltetés- és jogszerű használatáért, köteles az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani,
hogy a Bankkártyát és a PIN kódot biztonságban tartsa. A Kártyabirtokos a PIN kódot telefonjában, papíron
vagy egyéb fellelhető helyen nem jegyezheti fel, nem rögzítheti a Bankkártyára, sem más, a Bankkártyával
együtt őrzött tárgyra, nem tárolhatja azonos helyen a Bankkártyával.

6.

Bankkártya Tranzakció Üzletfél általi előzetes jóváhagyásának minősül:
6.1. Vásárlás esetén: 1. a Bankkártya PIN Kód megadása és a POS bizonylat aláírása az Elfogadóhelyen vagy 2. a
POS bizonylat aláírása az Elfogadóhelyen; 3. ha interneten keresztül kíván a Kártyabirtokos Bankkártyával
vásárolni, a Kártyaszám, Bankkártya lejárata és a Bankkártya hátoldalán (CIB Internetkártya esetén az
előlapján) található háromjegyű kód Kártyabirtokos általi megadása (az Elfogadóhely további adatok
megadását kérheti); vagy 4. az érintéssel történő fizetésre alkalmas Betéti Bankkártya esetében a Bankkártya
POS terminálhoz történő érintésével, és Olyan önkiszolgáló terminál esetében, amely alkalmas Bankkártya
elfogadásra az Elfogadóhely által megállapított limit alatt a Bankkártya használatával, az Elfogadóhely által
megállapított limit felett a PIN kód megadásával vagy az 5. (Bankkártya POS terminálhoz érintése), vagy 6.
Bankkártya POS terminálhoz érintése és PIN kód megadása) pontokban leírtakban foglaltak szerinti
jóváhagyás valamelyikével.
6.2. interneten keresztül történő vásárlás esetén az első tranzakciókor a Kártyaszám, Bankkártya lejárata és a
Bankkártya hátoldalán (CIB Internetkártya esetén az előlapján) található háromjegyű kód Kártyabirtokos általi
megadása és bármilyen módon történő hozzájárulás az Ismétlődő Bankkártya Tranzakcióra (Recurring
Transaction) és a Fizetés vagy Jóváhagyás vagy bármilyen hasonló jelentésű gomb megnyomása (az
Elfogadóhely további adatok megadását kérheti)
6.3. Készpénzfelvétel esetén a Bankkártya PIN Kód megadása az ATM-nél.

7.

A Bank a Bankkártyákat a Kondíciós Listában meghatározott Kártyahasználati Alaplimitekkel bocsátja ki, a limit
legfeljebb a Kondíciós Listában meghatározott Kártyahasználati Limit maximális összegig módosítható.

8.

Bankkártya érvényessége
8.1. A Bankkártya lejáratát megelőzően a lejárati hónap 25. napjáig a Bank a Főkártyabirtokos részére
automatikusan eljuttatja az új Bankkártyát.
8.2. A Bank az új Bankkártya költségeit a Főkártyabirtokos azon számlájára/Kártyafedezeti számlájára terheli,
amelyhez a Bankkártya kapcsolódik.
8.3. Amennyiben az Üzletfél nem kéri a Bankkártya automatikus megújítását, e tényekről köteles a Bankot legkésőbb
60 nappal a lejárat előtt írásban értesíteni.

9.

Árfolyamra vonatkozó speciális szabályok
9.1. A nem forintban végrehajtott Bankkártya Tranzakciók a Bankkártyára vonatkozó Kondíciós Lista alapján
átszámításra kerülnek a kártyatársaság (például Visa, Mastercard) és a Bank között lévő elszámolás
devizanemére (USD vagy EUR), és a kártyatársaság díjszámítási szabályzatában rögzített díjakkal növelt
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összeget elszámolják a Bank elszámolási számlájának terhére, amely összeget a Bank a Kondíciós Listában
meghatározott árfolyamán vált át a Bankkártyához tartozó Bankszámla/Elszámolási Számla pénznemére, és
számol el a Bankszámla/ Elszámolási Számla terhére.
10. A kamatok, díjak és költségek felszámítása forint alapú Bankkártya esetén forintban – devizaalapú Bankkártya
esetén a Bankkártya devizanemétől függően EUR-ban, vagy USD-ben –, a Bankkártya Tranzakció elszámolásával
és/vagy a Bankkártya kibocsátásával egyidejűleg történik.
11. Üzletfél által kezdeményezett Tiltás
11.1. Az Üzletfél köteles a CIB24-en keresztül haladéktalanul bejelenteni, ha a Bankkártya a birtokából (őrzése alól)
kikerült (elveszítette, ellopták), megrongálódott, vagy a Bankkártya PIN Kód, vagy a Bankkártya más azonosító
adata jogosulatlan harmadik személy tudomására jutott, vagy a Bankkártyával felhatalmazás nélküli Bankkártya
Tranzakciót kezdeményeztek.
12. Szerződés megszűnése
12.1. Üzletfél a Szerződést bármikor felmondhatja 30 napos felmondással.
12.2. A Betéti Bankkártyáról szóló Szerződés automatikusan, minden értesítés nélkül megszűnik azon a napon,
melyen a Bankszámlára vonatkozó Szerződés, illetve Kártyafedezeti Számlára vonatkozó Szerződés bármely
okból megszűnik.
13. A Bank és a Kártyabirtokos felelőssége
13.1. Az olyan, jóvá nem hagyott fizetési műveletek vonatkozásában, amelyek a Kártyabirtokos birtokából kikerült,
vagy ellopott Bankkártyával történtek, vagy a Bankkártya jogosulatlan használatából erednek az Üzletfél viseli a
kárt 15.000 forintnak megfelelő összeg mérték erejéig a bankkártya tiltás megtételét megelőzően. A tiltás
megtételét követően keletkezett kárért a Bank felel. Amennyiben az előbb meghatározott tiltás tárgyát annak
fizikai jelenléte nélkül vagy elektronikus azonosítása nélkül használták, az előbbiekben meghatározott Üzletfél a
15.000 forint összeghatár erejéig sem felelős. Nem terheli felelősség az Üzletfelet, ha a kárt tiltás tárgyának
minősülő, olyan, személyre szabott eljárással okozták, amely információ technológiai eszköz vagy távközlési
eszköz használatával történt, vagy a személyes biztonsági elemek – így a PIN kód vagy egyéb kód, jelszó,
azonosításra vonatkozó adatok – nélkül használtak.
13.2. A Bank mentesül a felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a jóvá nem hagyott fizetési művelettel kapcsolatban
keletkezett kárt az Üzletfél csalárd módon eljárva okozta vagy a kárt a bankkártya PIN kód
titokban/biztonságban tartására vonatkozó kötelezettségének vagy a tiltásra vonatkozó kötelezettségének
szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegésével okozta.
13.3. A Bank az előbbiek alapján mentesül a felelőssége alól: 1. ha a PIN kódot az Üzletfél a telefonjában, papíron
vagy egyéb fellelhető helyen feljegyzi vagy a bankkártyával együtt, azonos helyen tárolja; 2. bankkártyát illetve
PIN kódot másnak átadja, bármilyen módon hozzáférhetővé teszi, másra átruházza, ügyleti biztosítékul zálogba
adja, óvadékként harmadik személynél elhelyezni, használatra másnak átengedni, jogellenes célra használja
(így különösen a mindenkor hatályos jogszabályok által tiltott termék megvásárlására, tiltott szolgáltatás
igénybevételére.); 3. az Üzletfél által el nem ismert tranzakciót a bankkártya és az ahhoz tartozó PIN Kóddal
hajtották végre és azonosításra vonatkozó adattal/jelszóval/kóddal hagyták jóvá, mely azt bizonyítja, hogy a
jóváhagyás a Kártyabirtokostól származik 4. a bankkártya jogosulatlan harmadik személy általi birtokba vétele,
eltulajdonítása, ha az Üzletfél szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása miatt következett be, így
különösen, ha az eszköz/bankkártya tárolására szolgáló dolog, vagy az eszköz/bankkártya őrizet nélküli
hagyása miatt következett be 5. a Tiltásra vonatkozó kötelezettség elmulasztása, késedelmes vagy hiányos
teljesítése.
Jelen kivonat nem tartalmazza teljes körűen valamennyi szerződési feltételt, azokról a Lakossági Üzletág Általános
Lakossági Üzletszabályzat fogyasztók és egyéni vállalkozók részére című okiratban, a fogyasztók részére szóló
Bankkártyákra vonatkozó Különös Üzletszabályzatban, a Havária Különös Üzletszabályzatban és Magánszemélyek
részére szóló Bankkártya Kondíciós listában tájékozódhat részletesen.
Kérjük keresse fel a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi honlapját (www.mnb.hu/fogyasztovedelem) mely a pénzügyi
termékeket vagy szolgáltatásokat igénybe vevő fogyasztókat támogatja egyrészt általános, széleskörű tájékoztatással,
másrészt panaszaik vagy jogsérelmeik orvoslásával.
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Ügyféltájékoztató Lakossági bankszámlákról

H-1027 Budapest, Medve utca 4-14.
H-1537 Pf. 394.
SWIFT: CIBHHUHB
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004
Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt.
Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 044-10/2002.
CIB Csoport
Csoportos adószám: 17781028-5-44
Közösségi adószám: HU17781028
CIB Bank Zrt. adószám: 10136915-4-44
Tudnivalók a bankszámlákról

Bankszámla forintban és egyes devizanemekben (EUR, CHF, USD, GBP) nyitható.
Meghatározott feltételek mellett lehetőség van bankfiókban a Danube elektronikus aláírópadon keresztül
történő lakossági bankszámla nyitásra is. Ennek feltételeit, illetve a további részleteket az Ügyféltájékoztató a
bankfiókban, Danube elektronikus aláírópadon keresztül benyújtott igénylésről, feltételeiről és a folyamatról c.
dokumentum tartalmazza.
A bankszámlaszerződés határozatlan időre jön létre a tulajdonos/tulajdonosok és a Bank között. Bankszámla
egy vagy több tulajdonos részére is nyitható, azonban egy tulajdonosnak illetve ugyanazon tulajdonosi
körnek egy folyószámlatípusból csak egy azonos típusú bankszámlája lehet.
A bankszámla tulajdonosa rendelkező személyt jelölhet meg, aki a bankszámlán lévő egyenleggel teljes
körűen rendelkezhet. A bankszámla-tulajdonosnak lehetősége van halál esetére kedvezményezettet
megjelölni, melynek díja van, de így a bankszámlán rendelkezésre álló egyenleg mentesül a hagyatéki
eljárás alól.
Bankszámla nyitás feltétele
Lakossági bankszámlát bármely 18 éven felüli magánszemély nyithat.
Bankszámlanyitáshoz az azonosító okmányokat (pl. személyi igazolvány útlevél, gépjármű vezetői engedély
és lakcím kártya) szükséges bemutatni.
Bankszámlához kapcsolódó szolgáltatások
Az ügyfél bankszámlájára befizetés érkezhet bankfiókban történő készpénzbefizetéssel, illetve átutalással
saját vagy egy harmadik küldő fél bankszámlájáról. A beérkező összeget a Bank az ügyfél bankszámláján
jóváírja. A jóvá nem írható, hibás fizetési megbízásokat a Bank visszaküldi a kezdeményező
számlatulajdonos részére.
A bankszámla terhére, annak pozitív egyenlege, illetve folyószámlahitel igénybevétele esetén a szabad
hitelkeret erejéig az ügyfél (tulajdonos/ok, rendelkező) többféle megbízást adhat, pl. saját vagy egyéb
számlára átutalhat, megbízást adhat csoportos beszedésre (közüzemi számlák kifizetésére), illetve a
számlájáról készpénzt vehet fel (bankfiókban vagy bankkártyával ATM készpénzkiadó automatából).
Az ügyfél megbízásait indíthatja bankfiókban papír alapú nyomtatványokon, - amennyiben az Ügyfél az adott
szolgáltatást igénybe veszi- CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, Internet Bankon, CIB Bank
mobilalkalmazáson és mobilCIB, CIB Bank Online szolgáltatáson keresztül is. A megbízások beadási
határidejét és a lehetséges beadási módokat a megbízás típusa szerint a – honlapunkon is megtalálható Banki Órarend tartalmazza. A bankszámlán lévő összeget az ügyfélnek lehetősége van lekötött betétbe
helyezni, a nem lekötött pénzösszegre pedig a Bank látra szóló kamatot fizethet.
A Bank a megbízások teljesítéséről, a bankszámlaterhelésekről és jóváírásokról írásban - vagy külön
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megállapodás alapján más módon, pl. Internet Bankon keresztül - számlakivonat küldésével értesíti az
ügyfelet.
Bankszámlához kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások
Az Ügyfél a bankszámlához kiegészítő szolgáltatásokat vehet igénybe: pl. Internet Bank, CIB Bank
mobilalkalmazás illetve mobilCIB, CIB Bank Online szolgáltatáson keresztül megtekintheti a bankszámlájával
kapcsolatos információkat és elindíthat bizonyos típusú megbízásokat; Mobilbank számla- és kártyafigyelő
szolgáltatással sms üzenetet igényelhet a bankszámláján és bankkártyájával végzett tranzakcióiról; kérhet
betéti bankkártyát saját és a bankszámlához hozzáférő harmadik személy(ek) számára; illetve igényelhet
különböző típusú biztosítási szolgáltatásokat is.
A CIB Banknál az alábbi lakossági bankszámlák nyithatóak:
•

CIB Alapszámla

•

CIB ECO bankszámla

•

CIB ECO Plusz Bankszámla

•

CIB Devizaszámla

•

CIB Classic magánszámla

•

CIB Private Banking Magánszámla csomag

•

CIB Munkavállalói Juttatási Csomag (XXL) - az MJCS XXL csomag kedvezményeit a CIB csoporttal
Együttműködési Megállapodást kötött stratégia partnerek munkavállalói vehetik igénybe

A bankszámlák részletes feltételeit és kondícióit az adott bankszámlára vonatkozó kondíciós lista és a
fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Bankszámlákra és a fizetési műveletekre vonatkozó Különös
Üzletszabályzat, valamint az Általános Lakossági Üzletszabályzat tartalmazza.
Bankszámlához kapcsolódó díjak

A bankszámla, illetve a bankszámlához kapcsolódó szolgáltatások után Bank a mindenkor hatályban lévő, az
adott bankszámlára irányadó kondíciós listában szereplő költséget, díjat számolja fel.
A számlacsomagok díjai és kondíciói különbözőek lehetnek, ezek mértéke függhet a bankszámlára utalt
jövedelem meglététől, annak nagyságától, a bankszámláról indított tranzakciók típusától, db számától, illetve
a tranzakciók indításához igénybe vett csatornától.
Amennyiben a bankszámlán nincs elég fedezet a megbízások teljesítésére és a bankot megillető díjak
megfizetésére, a bank a megbízást nem teljesíti.
Amennyiben az ügyfél valamely díj megfizetésével késedelembe esik, a Bank a késedelem időszakára a
Kondíciós Listában meghatározott mértékű kényszerhitel-kamat felszámítására jogosult.
Negatív számlaegyenleg esetén a bank felszólító levelet küld a tartozás rendezésére, amennyiben erre a
felszólítás ellenére nem kerül sor, úgy jogosulttá válik a szerződés felmondására.
Szerződéses kondíciók

Szerződés megszűnése
A bankszámla szerződést az Ügyfél bármikor, a Bank - Azonnali Hatályú Felmondási Esemény esetén jogosult a másik félhez intézett írásbeli, Bank esetén indokolással ellátott nyilatkozattal azonnali hatállyal
felmondani, illetve a felek a Keretszerződést közös megegyezéssel azonnali hatállyal megszüntethetik. Az
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Azonnali hatályú felmondás eseteit az Általános Lakossági Üzletszabályzat 9.2 pontja szabályozza. Az
Ügyfél jogosult a Keretszerződést 1 hónapos felmondási határidővel indoklás nélkül, írásban felmondani. A
Bank jogosult a Keretszerződést 2 hónapos felmondási határidővel, indoklás nélkül, írásban felmondani.
A Bankszámlaszerződés megszűnése esetén az Ügyfél köteles a fennmaradó számlakövetelés sorsáról
rendelkezni, azaz megadni azt a bankszámlaszámot, ahova az egyenleget bankszámla megszűnésekor a
Bank átutalja vagy - választása szerint - az egyenleget a bankszámla megszüntetésével egyidejűleg
készpénzben felveheti, Amennyiben a bankszámlaszerződés megszűnését követően a számlán olyan, az
ügyfelet megillető számlakövetelés marad fenn, amely sorsáról nem rendelkezett, a Bank a számlakövetelés
összegét az Ügyfél rendelkezéséig a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint kezeli.
Egyoldalú szerződésmódosítás
A Bank az Általános Lakossági Üzletszabályzat 20. pontjában foglaltak szerint az abban szereplő feltételek,
illetve körülmények bekövetkezése esetén jogosult egyoldalúan, az Ügyfél számára akár kedvezőtlenül, akár
kedvezően a bankszámlaszerződést módosítani.
A Bank a Keretszerződést érintő módosítás esetében Bank a módosítás hatályba lépését legalább 2
hónappal megelőzően, Tartós Adathordozón értesíti az Üzletfelet a módosításról, valamint a módosításról
tájékoztatást tesz közzé a honlapján, valamint a Bankfiókokban.
A Bank és az Üzletfél között létrejött Szerződések nem módosíthatóak új díj vagy költség bevezetésével. Az
egyes kamat-, díj- vagy költségelemek számítási módja egyoldalúan, az Üzletfél számára kedvezőtlenül nem
módosítható.
Az Ügyfél számára előnyös vagy semleges változás esetén a Bank legkésőbb a hatálybalépés napját
megelőző Banki napon, a módosított dokumentumokat a Bankfiókban és honlapján közzéteszi.
Amennyiben az Ügyfél a módosítás hatálybalépéséig nem tájékoztatja a Bankot arról, hogy a módosítást
nem fogadja el, úgy a módosítás az Ügyfél által elfogadottnak tekintendő. Amennyiben az Ügyfél a
módosítást nem fogadja el, úgy jogosult a módosítással érintett szerződést azonnali hatállyal, a módosítás
hatálybalépése előtti napig, díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettség nélkül felmondani.
Panaszkezelés
Az ügyfél panaszt nyújthat be szóban vagy írásban
−

bankfiókokban, a bankfiókok nyitvatartási ideje alatt

−

telefonon a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon 0 órától 24 óráig)

−

postai úton a CIB Bank Zrt. Panaszkezelés és Minőségbiztosítási Osztályára (1537 Budapest, Pf.
394.) címezve,

−

telefaxon (a (+36 1) 4 896 957 számra);

−

elektronikus levélben (a cib@cib.hu e-mail címre)

−

a Bank honlapján keresztül a Bank által a panaszok bejelentésére rendszeresített formanyomtatvány
kitöltésével vagy

−

a CIB Internet Bank ún. „Válaszolunk” menüjén keresztül küldött üzeneten keresztül.

A Bank a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja és lehetőség szerint azonnali intézkedéssel orvosolja.
A Bank az írásban benyújtott panaszt kivizsgálja, és a panasszal kapcsolatos álláspontját, intézkedéseit
indoklással 30 napon belül írásban megküldi az Ügyfél részére.
Társaságunk panaszkezelési eljárásával, a panaszkezelés módjával és a panaszkezelési nyilvántartás
vezetésével kapcsolatos további részletes információkat talál honlapunkon (www.cib.hu), illetőleg a
bankfiókjainkban kihelyezett panaszkezelési szabályzatban.
A jelen tájékoztató a CIB Bank Zrt-nél vezetett lakossági bankszámlákkal kapcsolatos fontosabb tudnivalókat
tartalmazza. A tájékoztató nem teljes körű, bővebb tájékoztatást az ügyfél-tájékoztatók, a Lakossági Üzletág
Általános Szerződési Feltételei, valamint a lakossági bankszámlákra vonatkozó, mindenkor érvényben lévő
Üzletszabályzatok és Kondíciós listák tartalmaznak, amelyek megtalálhatók bármely bankfiókunkban és a
honlapunkon (www.cib.hu).
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Tájékoztató a CIB Bank Zrt. által értékesített lakossági bankszámlák összehasonlításáról
Az egyes bankszámla termékek előnyeit és hátrányait az alábbi, a termék jellemzőit összehasonlító táblázat tartalmazza.

CIB Alapszámla*

CIB ECO Plusz
Bankszámla

CIB ECO Bankszámla

CIB Classic
Magánszámla

Az MJCS XXL csomag kedvezményeit a
CIB csoporttal Együttműködési
Megállapodást kötött stratégia partnerek
munkavállalói vehetik igénybe

Igénybevétel speciális feltétele

Havi számlavezetési díj

1 188 Ft

Számlacsomag módosítás
díja 13,15

0 Ft1 / 2 284 Ft

0 Ft2/ 4 695 Ft

759 Ft 14,16

0 Ft

1231 Ft

Szokásos szerződési
gyakorlattól eltérő díj!
Büntető díj szerződésszegés
esetén

1 129 Ft

4 500 Ft

Számlazárási díj
Bankváltás díja

CIB Munkavállalói Juttatási
Csomag (XXL)

0 Ft

-

3 500 Ft3

0 Ft

990 Ft (2017.01.01. napjától kötött szerződések esetén

4

Forint tranzakciók
Bankközi átutalás GIRO-n keresztül

CIB Internet Bank, CIB Bank
mobilalkalmazás, CIB Bank
Online

CIB TPP csatorna

0,499%, max. 49 995 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0
Ft a tranzakció 20.000 Ftot meg nem haladó
részére)

0,365%, maximum 7 315 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0 Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot meg
nem haladó részére)

0,365%, maximum 7 315 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0 Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot
meg nem haladó részére)

0,488%, min. 71 Ft,
max. 49 924 Ft

Forint számla terhére a
Magyar Államkincstárnál
állampapír forgalmazás
céljából fenntartott
számlára indított forint
utalás esetén:
0,184%, max. 43 758 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0
Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot
meg nem haladó részére)

Forint számla terhére a Magyar
Államkincstárnál állampapír
forgalmazás céljából fenntartott
számlára indított forint utalás
esetén:
0,05%, maximum 1 078 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0 Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot meg
nem haladó részére)

Forint számla terhére a
Magyar Államkincstárnál
állampapír forgalmazás
céljából fenntartott
számlára indított forint
utalás esetén:
0,05 %, maximum 1078 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0 Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot
meg nem haladó részére)

Forint számla terhére a
Magyar Államkincstárnál
állampapír forgalmazás
céljából fenntartott
számlára indított forint
utalás esetén:
0,205 %, min. 71 Ft,
max. 43 687Ft

0,365%, maximum 7 315 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0 Ft

0,365%, maximum 7315 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0 Ft

0,488%, min. 71 Ft,

0,499%, max. 49 995 Ft

0 Ft

0 Ft
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CIB24

Papír alapon 5Magnifica
Bankárnál, Elektronikus
aláírópadon

(Akció: 2020.12.31-ig: 0
Ft a tranzakció 20.000 Ftot meg nem haladó
részére)
Forint számla terhére a
Magyar Államkincstárnál
állampapír forgalmazás
céljából fenntartott
számlára indított forint
utalás esetén:
0,184%, max. 43 758 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0
Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot
meg nem haladó részére)
0,555%, max. 49 539 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0
Ft a tranzakció 20.000 Ftot meg nem haladó
részére)
Forint számla terhére a
Magyar Államkincstárnál
állampapír forgalmazás
céljából fenntartott
számlára indított forint
utalás esetén:
0,228%, max. 43 065 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0
Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot
meg nem haladó részére)
0,654%, max 51 630 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig:
0 Ft a tranzakció 20.000
Ft-ot meg nem haladó
részére)
Forint számla terhére a
Magyar Államkincstárnál
állampapír forgalmazás
céljából fenntartott
számlára indított forint
utalás esetén:
0,314%, max 44 882 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0
Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot
meg nem haladó részére)

a tranzakció 20.000 Ft-ot meg
nem haladó részére)

a tranzakció 20.000 Ft-ot
meg nem haladó részére)

max. 49 924 Ft

Forint számla terhére a Magyar
Államkincstárnál állampapír
forgalmazás céljából fenntartott
számlára indított forint utalás
esetén:
0,05%, maximum 1 078 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0 Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot meg
nem haladó részére)

Forint számla terhére a
Magyar Államkincstárnál
állampapír forgalmazás
céljából fenntartott
számlára indított forint
utalás esetén:
0,05 %, maximum 1078 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0 Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot
meg nem haladó részére)

Forint számla terhére a
Magyar Államkincstárnál
állampapír forgalmazás
céljából fenntartott
számlára indított forint
utalás esetén:
0,205 %, min. 71 Ft,
max. 43 687Ft

231 Ft + 1,208%, min. 775 Ft,
max. 48 261 Ft

231 Ft + 1,208%, min. 775
Ft, max. 48 261 Ft

1,173%, min. 775 Ft,
max. 49 470 Ft

Forint számla terhére a Magyar
Államkincstárnál állampapír
forgalmazás céljából fenntartott
számlára indított forint utalás
esetén:
231 Ft + 0,881 %, min. 775 Ft,
max. 41 786 Ft

Forint számla terhére a
Magyar Államkincstárnál
állampapír forgalmazás
céljából fenntartott
számlára indított forint
utalás esetén:
231 Ft + 0,881 %, min. 775
Ft, max. 41 786 Ft

Forint számla terhére a
Magyar Államkincstárnál
állampapír forgalmazás
céljából fenntartott
számlára indított forint
utalás esetén:
0,879 %, min. 775 Ft,
max. 42 995 Ft

241 Ft + 1,259%, min. 808 Ft,
max. 50 298 Ft

241 Ft + 1,259%, min. 808
Ft, max. 50 298 Ft

1,222%, min. 808 Ft,
max. 51 557 Ft

Forint számla terhére a Magyar
Államkincstárnál állampapír
forgalmazás céljából fenntartott
számlára indított forint utalás
esetén:
241 Ft + 0,918 %, min. 808 Ft,
max. 43 550 Ft

Forint számla terhére a
Magyar Államkincstárnál
állampapír forgalmazás
céljából fenntartott
számlára indított forint
utalás esetén:
241 Ft + 0,918 %, min. 808
Ft, max. 43 550 Ft

Forint számla terhére a
Magyar Államkincstárnál
állampapír forgalmazás
céljából fenntartott
számlára indított forint
utalás esetén:
0,916 %, min. 808 Ft,
max. 44 810 Ft

1,076%, min. 711 Ft, max. 45 385
Ft

1,076%, min. 711 Ft, max. 45 385
Ft
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Bankon belüli átutalás
CIB Internet Bank, CIB Bank
mobilalkalmazás, CIB Bank
Online

CIB TPP csatorna

CIB24
Papír alapon5, Magnifica
Bankárnál, Elektronikus
aláírópadon

0,486%, max. 48 776 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0
Ft a tranzakció 20.000 Ftot meg nem haladó
részére)
0,486%, max. 48 776 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0
Ft a tranzakció 20.000 Ftot meg nem haladó
részére)
0,543%, max. 48 332 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0 Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot
meg nem haladó részére)
0,641%, max. 50 371 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0 Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot
meg nem haladó részére)

0,365%, maximum 7 315 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0 Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot meg
nem haladó részére)

0,365%, maximum 7 315 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0 Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot
meg nem haladó részére)

0,476%, min. 69 Ft,
max. 48 704 Ft

0 Ft

0,365%, maximum 7 315 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0 Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot meg
nem haladó részére)

0,365%, maximum 7 315 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0 Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot
meg nem haladó részére)

0,476%, min. 69 Ft,
max. 48 704 Ft

0 Ft

231 Ft + 1,208%, min. 775 Ft,
max. 48 261 Ft

231 Ft + 1,208%, min. 775
Ft, max. 48 261 Ft

1,173%, min. 775 Ft,
max. 49 470 Ft

1,047%, min. 692 Ft, max. 44 149
Ft

241 Ft + 1,259%, min. 808 Ft,
max. 50 298Ft

241 Ft + 1,259%, min. 808
Ft, max. 50 298 Ft

1,222%, min. 808 Ft,
max. 51 557 Ft

11,047%, min. 692 Ft,
max. 44 149 Ft

0,365%, maximum 7 315 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0 Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot meg
nem haladó részére)
0,365%, maximum 7 315 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0 Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot meg
nem haladó részére)

0,365%, maximum 7 315 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0 Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot
meg nem haladó részére)
0,365%, maximum 7 315 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0 Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot
meg nem haladó részére)

0,476%, min. 69 Ft,
max. 48 704 Ft

0 Ft

0,476%, min. 69 Ft,
max. 48 704 Ft

0 Ft

0,499%, max. 49 995 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0 Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot
meg nem haladó részére)

0,365%, maximum 7 315 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0 Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot meg
nem haladó részére)

0,365%, maximum 7 315 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0 Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot
meg nem haladó részére)

0,488%, min. 71 Ft,
max. 49 924 Ft

Forint számla terhére a
Magyar Államkincstárnál
állampapír forgalmazás
céljából fenntartott
számlára indított forint
utalás esetén:
0,184%, max. 43 758 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0 Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot
meg nem haladó részére)

Forint számla terhére a
Magyar Államkincstárnál
állampapír forgalmazás
céljából fenntartott számlára
indított forint utalás esetén:
0,05%, maximum 1 078 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0 Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot meg
nem haladó részére)

Forint számla terhére a
Magyar Államkincstárnál
állampapír forgalmazás
céljából fenntartott
számlára indított forint
utalás esetén:
0,05 %, maximum 1 078 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0 Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot
meg nem haladó részére)

Forint számla terhére a
Magyar Államkincstárnál
állampapír forgalmazás
céljából fenntartott
számlára indított forint
utalás esetén:
0,205 %, min. 71 Ft,
max. 43 687 Ft

Bankon belüli azonnali átutalás
CIB Internet Bank, CIB Bank
mobilalkalmazás, CIB Bank
Online

CIB TPP csatorna

0,486%, max. 48 776 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0 Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot
meg nem haladó részére)
0,486%, max. 48 776 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0 Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot
meg nem haladó részére)

Bankközi azonnali átutalás GIRO-n keresztül

CIB Internet Bank, CIB Bank
mobilalkalmazás, CIB Bank
Online

0 Ft
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CIB TPP csatorna

0,499%, max. 49 995 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0 Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot
meg nem haladó részére)
Forint számla terhére a
Magyar Államkincstárnál
állampapír forgalmazás
céljából fenntartott
számlára indított forint
utalás esetén:
0,184%, max. 43 758 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0 Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot
meg nem haladó részére)

0,365%, maximum 7 315 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0 Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot meg
nem haladó részére)

CIB Alapszámla*

CIB ECO Bankszámla

Forint számla terhére a
Magyar Államkincstárnál
állampapír forgalmazás
céljából fenntartott számlára
indított forint utalás esetén:
0,05%, maximum 1 078 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0 Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot meg
nem haladó részére)

0,365%, maximum 7 315 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0 Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot
meg nem haladó részére)
Forint számla terhére a
Magyar Államkincstárnál
állampapír forgalmazás
céljából fenntartott
számlára indított forint
utalás esetén:
0,05 %, maximum 1 078 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0 Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot
meg nem haladó részére)

CIB ECO Plusz
Bankszámla

0,488%, min. 71 Ft,
max. 49 924 Ft
Forint számla terhére a
Magyar Államkincstárnál
állampapír forgalmazás
céljából fenntartott
számlára indított forint
utalás esetén:
0,205 %, min. 71 Ft,
max. 43 687 Ft

0 Ft

CIB Classic
Magánszámla

CIB Munkavállalói Juttatási
Csomag (XXL)

Forint tranzakciók
Átvezetés az Üzletfél CIB Banknál vezetett saját számlái között
CIB Internet Bank, CIB Bank
mobilalkalmazás, CIB Bank
Online

0 Ft

CIB TPP csatorna

0 Ft

CIB24

0,181%, max. 7 008 Ft

241 Ft

241 Ft

241 Ft

0 Ft

0,139%, min 377 Ft,
max. 7 304 Ft
(Akció: Magnifica üzletfél
esetén 2020.12.31-ig:
0 Ft)

0,139%, min 377 Ft,
max. 7 304 Ft

166 Ft

0 Ft

Papír alapon 5, Magnifica
Bankárnál, Elektronikus
aláírópadon

0,264%, max. 7 303Ft
(Akció: Magnifica üzletfél
esetén 2020.12.31-ig: 0 Ft)

0,139%, min. 377 Ft,
max. 7 304 Ft
(Akció: Magnifica üzletfél
esetén 2020.12.31-ig: 0 Ft)

0,139%, min. 377 Ft,
max. 7 304 Ft
(Akció: Magnifica üzletfél
esetén 2020.12.31-ig: 0 Ft)

Állandó átutalási megbízás
teljesítése GIRO-n keresztül

0,465%, max. 6 984 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0 Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot
meg nem haladó részére)
Forint számla terhére a
Magyar Államkincstárnál
állampapír forgalmazás
céljából fenntartott
számlára indított forint
utalás esetén:
0,15%, max. 747 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0 Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot

0,349%, max. 6 984 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0 Ft a
tranzakció 20.000 Ft-ot meg
nem haladó részére)
Forint számla terhére a
Magyar Államkincstárnál
állampapír forgalmazás
céljából fenntartott számlára
indított forint utalás esetén:
0,034%, max. 747 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0 Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot meg
nem haladó részére)

0,349%, max. 6 984 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0 Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot
meg nem haladó részére)
Forint számla terhére a
Magyar Államkincstárnál
állampapír forgalmazás
céljából fenntartott
számlára indított forint
utalás esetén:
0,034%, max. 747 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0 Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot
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meg nem haladó részére)

meg nem haladó részére)

0,465%, max. 6 984 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0 Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot
meg nem haladó részére)

0,349%, max. 6 984 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0 Ft a
tranzakció 20.000 Ft-ot meg
nem haladó részére)

0,349%, max. 6 984 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0 Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot
meg nem haladó részére)

0 Ft

0 Ft

Csoportos beszedés
teljesülése esetén
felszámítandó díj

0 Ft

0,349%, max. 6 984 Ft

0,349%, max. 6 984 Ft

174 Ft /tranzakció

0 Ft

Felhatalmazó levélen alapuló
beszedési megbízás, hatósági
átutalási megbízás és korábbi
„2” indokú Végrehajtás
jogcímű beszedési megbízás
benyújtása (forint beszedési
megbízás benyújtása) a
megbízó CIB-nél vezetett
bankszámlája javára

0 Ft

1 670 Ft

Bejövő, felhatalmazó levélen
alapuló beszedési megbízás,
hatósági átutalási megbízás és
átutalási végzés, valamint a
korábbi "2" indokú végrehajtás
jogcímű beszedési megbízás
rögzítése

0 Ft

1 670 Ft

Állandó átvezetési megbízás
teljesítése bankon belül

Készpénzfelvétel bankfiók
pénztárból

0 Ft6 / 1,559%, min. 1 438
Ft, max. 143 920 Ft

1,54%, min. 1 232 Ft, max. 123 240
Ft

1,796%, min. 1438 Ft, max. 143 920 Ft
Elektronikus szolgáltatások

Jelszógeneráló eszközök díjai
Token / Easy Token/ CIB
mobilToken használati díja

56 Ft/ hó / Felhasználó

CIB Hard Token használati díja

0 Ft/ hó/Felhasználó

340 Ft / hó / Felhasználó
Adott számlához igényelhető forint alapú betéti főkártyák típusa és éves díjai

CIB Visa Inspire Elektronikus
bankkártya

0 Ft

0 Ft7/ 4 316 Ft

0 Ft8/4 316 Ft

4 316 Ft

0 Ft

CIB Visa Inspire
Dombornyomott bankkártya

8 020 Ft

8 020 Ft

0 Ft8/ 8 020 Ft

8 020 Ft

0 Ft

CIB MasterCard Gold

23 261 Ft

23 261 Ft

0 Ft8/23 261 Ft

23 261 Ft

11 635 Ft
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CIB Alapszámla*

CIB ECO
Bankszámla

CIB ECO Plusz
Bankszámla

CIB Classic
Magánszámla

CIB Munkavállalói Juttatási
Csomag (XXL)

Készpénzfelvétel bankkártyával ATM-ből 9*
CIB Bank
Zrt. által
üzemeltetett
saját ATMben

Belföldön,
nem CIB
Bank Zrt-nél
ATM-ben

CIB Visa Inspire
Elektronikus bankkártya
CIB Visa Inspire
Dombornyomott
Bankkártya

0 Ft10 / 810Ft

810 Ft11

CIB MasterCard Gold

0 Ft10 / 348 Ft

348 Ft11

CIB Visa Inspire
Dombornyomott
Bankkártya

0 Ft10/ 810 Ft

810 Ft11

772 Ft11

CIB MasterCard Gold

0 Ft10/ 582 Ft

582 Ft11

555 Ft11

339 Ft11

CIB Visa Inspire
Elektronikus bankkártya

CIB Visa Inspire
Elektronikus bankkártya
Külföldön,
az ISP
bankcsoport
ATM-jeiből

CIB MasterCard Gold

CIB Visa Inspire
Elektronikus bankkártya
Külföldön,
egyéb ATMből

0 Ft

CIB Visa Inspire
Dombornyomott
Bankkártya

CIB Visa Inspire
Dombornyomott
Bankkártya

3 021 Ft
kivéve EGT tagországban működő ATM-eknél,
ahol EUR esetében 582 Ft

0 Ft12/ 3 021 Ft
kivéve EGT tagországban
működő ATM-eknél, ahol
EUR esetében 582 Ft

0 Ft

3 021 Ft
kivéve EGT tagországban
működő ATM-eknél, ahol
EUR esetében 582 Ft

3 021 Ft
kivéve EGT tagországban működő ATM-eknél, ahol EUR esetében 810 Ft

0 Ft12/ 3 021 Ft
3 021 Ft
kivéve EGT tagországban
kivéve EGT tagországban
CIB MasterCard Gold
működő ATM-eknél, ahol
működő ATM-eknél, ahol
EUR esetében 582 Ft
EUR esetében 582 Ft
Bankunk az OBA tagja, így betétei a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben foglaltak szerint biztosítottak.
3 021 Ft
kivéve EGT tagországban működő ATM-eknél,
ahol EUR esetében 582 Ft

2 771 Ft
kivéve EGT tagországban működő
ATM-eknél, ahol EUR esetében
555 Ft

0 Ft

2 771 Ft
kivéve EGT tagországban működő
ATM-eknél, ahol EUR esetében
555 Ft
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*A CIB Alapszámla használatának feltételei:
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Alapszámla egy olyan számla, mely Az alapszámlához való hozzáférésről, az alapszámla jellemzőiről és díjazásáról szóló 262/2016. (VIII.31.) Korm. rendelete alapján az alapszintű szolgáltatásokat biztosítja. A kormányrendelet alapján a
fogyasztó által az előző év utolsó napján érvényes havi bruttó minimálbér 1,5%-át nem haladhatja meg az alábbi szolgáltatásokért fizetendő díj: számlavezetés, betéti bankkártya éves díjának egy hónapra eső díja, , Magyarországon elhelyezett
ATM-ből a bankkártya útján forintban kettő készpénzfelvétel, amelynek együttes összege nem haladja meg az 150 000 forintot, vagy a bank bankfiókjában forintban egy készpénzfelvétel legfeljebb 50 000 forint értékben, valamint akár papír
alapon, akár elektronikus úton négy átutalási megbízás, amelynek együttes összege a rendszeres átutalási megbízások alapján teljesített átutalásokkal együtt nem haladja meg az 100 000 forintot,
Alapszámlát az nyithat, aki Magyarországon jogszerűen tartózkodhat.
A fogyasztó akkor nyithat alapszámlát, ha Magyarországon forintban vezetett fizetési számlával nem rendelkezik és nem is rendelkező ilyen számla felett. Ha a fogyasztó rendelkezik Magyarországon forintban vezetett fizetési számláva,
alapszámlát akkor nyithat, ha nyilatkozik, hogy a számla felmondásra vagy rendelkezési joga megszüntetésre került. A fogyasztónak az alapszámla megnyitását megelőzően ezekről írásban nyilatkoznia kell.
Az alapszámlához nem kapcsolódhat hitelkeret. Az alapszámlának kizárólag egy számlatulajdonosa lehet.
Az alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződés megkötését nem lehet más pénzügyi, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez, valamint – hitelszövetkezet kivételével – a hitelintézetben történő tagsági részesedés szerzéséhez
kötni.
A fogyasztó köteles az alapszámla megnyitásakor még meg nem szűnt, azonban felmondásra kerülő forintban vezetett fizetési számláját vagy alapszámla megnyitásakor megszűntetésre kerülő forintban vezetett fizetési számla feletti
rendelkezési jogát, ha bármely ok miatt nem szűnt meg a számla a felmondás lejártakor vagy nem szűnt meg a rendelkezési joga azon napon, amikor a rendelkezési jognak meg kellett volna szűnnie, haladéktalanul az erről való tudomásszerzést
követően megszűntetni.
A fogyasztó köteles tájékoztatni az alapszámláját vezető hitelintézetet, ha az alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződés megkötését követően Magyarországon más pénzforgalmi szolgáltatónál olyan fizetési számla vezetésére irányuló
keretszerződést kötött vagy olyan fizetési számla felett lett rendelkezési joga, mely lehetővé teszi legalább az alapszintű szolgáltatások igénybevételét.
A Bank a CIB Alapszámlára vonatkozó szerződést kizárólag az alábbi esetekben mondhatja fel: a) a fogyasztó az alapszámlát szándékosan jogellenes célokra vagy nem szerződésszerűen használta fel, b) az alapszámlán 24 egymást követő
hónapban nem hajtottak végre fizetési műveletet, c) a fogyasztó az alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződés megkötésekor megtévesztő vagy valótlan adatot közölt a hitelintézettel az alapszámlára vonatkozó jogosultsága tekintetében,
d) a fogyasztó már nem jogosult EGT-államban jogszerű tartózkodásra, e) a fogyasztó az alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződés megkötését követően Magyarországon más pénzforgalmi szolgáltatónál olyan fizetési számla
vezetésére irányuló keretszerződést kötött vagy olyan fizetési számla felett lett rendelkezési joga, amely lehetővé teszi az alapszintű szolgáltatások igénybevételét, vagy f) legalább 3 hónapja a számla negatív egyenleget mutat, és a fogyasztó
tartozását a hitelintézet felszólítására sem fizette meg. Az a) és a c) pontban meghatározott esetben a felmondás azonnali hatályú, a többi esetben 2 hónap a felmondási idő.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

Legalább a mindenkori nettó minimálbér összegét elérő jóváírásnak a díjfizetést megelőző hónapban a számlára történő beérkezése vagy CIB ECO ForYou Bankszámla igénybevétele esetén.
Amennyiben a számlavezetési díj terhelését megelőző hónapban legalább a mindenkori nettó minimálbérnek megfelelő összegű jóváírás érkezik átutalással (saját számlák közötti átvezetés, készpénzes befizetés nem számít bele), akár
több tételben is a bankszámlára, akkor a havi számlavezetési díj nem kerül terhelésre, az 0 Ft.
A jóváírások beérkezését a Bank havi rendszerességgel vizsgálja és annak függvényében a megfelelő díjat a következő hónapban terheli, illetve elengedi. CIB ECO ForYou Bankszámla igénybevétele esetén a kedvezmény fennállásának
ideje alatt a havi számlavezetési díj nem kerül felszámításra.
Legalább 450.000 Ft összeget elérő jóváírásnak a díjfizetést megelőző hónapban a számlára történő beérkezése esetén.
Amennyiben a számlavezetési díj terhelését megelőző hónapban legalább nettó 450.000 forint összeget elérő jóváírás érkezik átutalással (saját számlák közötti átvezetés, készpénzes befizetés nem számít bele), akár több tételben is a
bankszámlára, akkor a havi számlavezetési díj nem kerül terhelésre, az 0 Ft. A jóváírások beérkezését a Bank havi rendszerességgel vizsgálja és annak függvényében a megfelelő díjat a következő hónapban terheli, illetve elengedi.
Számlanyitást követő hat hónapon belüli számlazárás esetén: 3 500 Ft, Számlanyitást követő hat hónapon túli számlazárás esetén: 0 Ft
A bankváltás díja a fizetési számla váltásáról szóló 263/2016. (VIII.31.) Korm. rendeletben foglalt bankszámlaváltási eljárás során kerül felszámításra, amennyiben a számlaváltással érintett jelen kondíciós listával szabályozott bankszámla
megszüntetésre kerül. A bankváltás díja a Bank, mint korábbi pénzforgalmi szolgáltató részéről a számlaváltási eljárással kapcsolatban felmerült díj, mely a számlazárási díjon felül fizetendő a 2017. január 01. napjától kötött szerződések
esetében.
CIB 5,10 Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel esetén a kölcsönhöz kapcsolódó Bankközi átutalás GIRO-n keresztüli, valamint Bankon belüli átutalás díja (a kölcsönösszeg eladó részére történő átutalásának, hitelkiváltáshoz
kapcsolódóan a kiváltott kölcsönt nyújtó bankhoz történő átutalásának díja) Induló költségek nélkül igényelhető ingatlanfedezetes kölcsönök 2. akció esetében 0 Ft.
CIB Babaváró Kölcsön esetén a kölcsönhöz kapcsolódó Bankközi átutalás GIRO-n keresztüli, valamint Bankon belüli átutalás díja (hitelkiváltáshoz kapcsolódóan a kiváltott kölcsönt nyújtó bankhoz történő átutalásának díja) minden
esetben 0 Ft.
A Bank nem vállal kötelezettséget a nagy összegű készpénzkifizetések előzetesen nem egyeztetett időpontban történő teljesítésére. Nagyobb összegű készpénz felvétele előzetesen szóban (telefonon, CIB24-en keresztül/személyesen)
vagy írásban bejelentendő a Banknak az alábbiak szerint:
Papírpénzben történő, nagyobb összegű készpénzfelvétel előzetes bejelentése:
Napi készpénzfelvétel összege
Bejelentés határideje
HUF
EUR, USD
Egyéb
1 banki munkanappal a
Hétfőtől1.000.000 – 10.000.000,1.000 – 5.000,5.000,- USD-nak megfelelő összegig
készpénzfelvétel előtt
csütörtökig
15h-ig,
2 banki munkanappal a
5.000,- USD-nak megfelelő összeg
10.000.000,- felett
5.000,- felett
pénteken 14h-ig
készpénzfelvétel előtt
felett
50 darabot meghaladó mennyiségű érmében történő készpénzfelvétel és készpénzbefizetés előzetes bejelentése:
500.000.- HUF-ig a készpénzfelvételi és készpénzbefizetés igény a kifizetés vagy befizetés előtt 2 munkanappal jelentendő be
500.000.- HUF felett a készpénzfelvételi és készpénzbefizetés igény a kifizetés vagy befizetés előtt 3 munkanappal, - hétfőtől – csütörtökig 15h-ig, pénteken 14h-ig - írásban, címletjegyzék mellékelésével jelentendő be.
A 2019. január 1. és 2020. december 31. között nyitott CIB ECO bankszámlák mellé, a számlatulajdonos nevére, az akció ideje alatt (2019. január 1. és 2020. december 31. között) igényelt első CIB VISA Inspire Elektronikus bankkártya
esetében a főkártya éves díja az első évben 0 Ft. Az akció a bankszámlával rendelkező, CIB ECO bankszámlára váltó ügyfelek esetében csak abban az esetben vehető igénybe, amennyiben az ügyfél a számlacsomag váltás
időpontjában nem rendelkezik aktivált elektronikus betéti bankkártyával.
CIB Visa Inspire Elektronikus, CIB Visa Inspire Dombornyomott és CIB Mastercard Gold forint alapú betéti főkártya első éves díja 0 Ft.
A Magyarország területén működő, de HUF-tól eltérő devizát kiadó ATM-ekből történő készpénzfelvétel után a Bank külföldi készpénzfelvétel egyéb ATM-re vonatkozó díját terheli be.
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10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

CIB Alapszámla esetén adott hónap első 2 alkalommal történő forint készpénzfelvétele bármely belföldi ATM-ből, melyek együttes összege nem haladja meg a 150.000 Ft-ot díjmentes. Az ingyenes készpénzfelvételre szolgáló fizetési
számla megjelöléséről szóló nyilatkozat megadása esetében a nyilatkozat alapján és az alapszintű szolgáltatás alapján járó kétszer kettő ingyenes készpénzfelvételek nem adódnak össze, ebben az esetben az alapszintű
szolgáltatásban biztosított díjmentes belföldi ATM-ből történő forint készpénzfelvételek száma és összeghatára változatlan
Adott hónap első 2 alkalommal történő forint készpénzfelvétele bármely belföldi ATM-ből, melyek együttes összege nem haladja meg a 150.000 Ft-ot díjmentes, amennyiben az adott számlához a 2009. évi LXXXV. törvény a
pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról alapján (két ingyenes készpénzfelvételi) nyilatkozatot ad meg.
Forint- illetve devizaszámlához kapcsolódó bármely típusú betéti főkártyával külföldön az Intesa Sanpaolo Bankcsoport ATM-jeiből, és/vagy külföldön egyéb ATM-ből történő készpénzfelvételek közül összesen a havi első 2 db
készpénzfelvétel díjmentes. A kedvezmény mértékébe bele számít az alábbi tranzakció: VISA Inspire bankkártya által külföldön az Intesa Sanpaolo bankcsoport ATM-jeiből történő díjmentes készpénzfelvétel
Amennyiben 2016. március 21. napjától megkötésre kerülő bármely CIB ingatlanfedezetes kölcsön mellé az Üzletfél CIB Classic Magánszámlára – „JZH nullás” havi számlavezetési díjkedvezménnyel -, módosítja meglévő bankszámláját,
akkor a számlacsomag módosítás díjmentes.
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.
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.
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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Kivonat a lakossági bankszámlaszerződésből
Bankszámlához kapcsolódó díjak
Az Ön által a CIB Banknál nyitott lakossági bankszámlához kapcsolódó lényeges díjtételek:

CIB Alapszámla

CIB ECO bankszámla

CIB ECO Plusz
Bankszámla

CIB Classic
Magánszámla

Az MJCS XXL csomag
kedvezményeit a CIB
csoporttal Együttműködési
Megállapodást kötött
stratégia partnerek
munkavállalói vehetik
igénybe

Igénybevétel speciális feltétele

Havi számlavezetési díj

1 188 Ft

Számlacsomag módosítás díja6, 8
Szokásos szerződési gyakorlattól
eltérő díj!
Büntető díj szerződésszegés esetén
Bankváltás díja3

CIB Munkavállalói
Juttatási Csomag (XXL)

0 Ft1 / 2 284 Ft

0 Ft2/ 4 695 Ft

759 Ft 14,16

1 231 Ft

0 Ft

1 129 Ft
–

4 500 Ft

990 Ft (2017.01.01. napjától kötött szerződések esetén)
Forint tranzakciók

Bankközi átutalás GIRO-n keresztül
0,499%,
max. 49 995 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0 Ft a
tranzakció 20.000 Ft-ot meg
nem haladó részére)
CIB Internet Bank, CIB Bank
mobilalkalmazás, CIB Bank Online

Forint számla terhére a
Magyar Államkincstárnál
állampapír forgalmazás
céljából fenntartott számlára
indított forint utalás esetén:
0,184%,
max. 43 758 Ft

0,365%,
maximum 7 315 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0
Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot
meg nem haladó
részére)
Forint számla terhére a
Magyar Államkincstárnál
állampapír forgalmazás
céljából fenntartott
számlára indított forint
utalás esetén:
0,05%,

0,365%, maximum 7
315 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0
Ft a tranzakció 20.000
Ft-ot meg nem haladó
részére)

0,488%, min. 71 Ft,
max. 49 924 Ft

Forint számla terhére a
Magyar Államkincstárnál
állampapír forgalmazás
céljából fenntartott
számlára indított forint
utalás esetén:
0,05 %,

Forint számla terhére
a Magyar
Államkincstárnál
állampapír
forgalmazás céljából
fenntartott számlára

0 Ft
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(Akció: 2020.12.31-ig: 0 Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot
meg nem haladó részére)

0,499%,
max. 49 995 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0 Ft a
tranzakció 20.000 Ft-ot meg
nem haladó részére)

CIB TPP csatorna

CIB24

Papír alapon4, Magnifica Bankárnál,
Elektronikus aláírópadon

maximum 1 078 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0
Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot
meg nem haladó
részére)
0,365%,
maximum 7 315 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0
Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot
meg nem haladó részére)

maximum 1078 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0
Ft
a tranzakció 20.000 Ftot meg nem haladó
részére)
0,365%,
maximum 7315 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0
Ft a tranzakció 20.000
Ft-ot meg nem haladó
részére)
Forint számla terhére a
Magyar
Államkincstárnál
állampapír forgalmazás
céljából fenntartott
számlára indított forint
utalás esetén:
0,05 %,
maximum 1078 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0
Ft
a tranzakció 20.000 Ftot meg nem haladó
részére)

indított forint utalás
esetén:
0,205 %, min. 71 Ft,
max. 43 687Ft

0,488%, min. 71 Ft,
max. 49 924 Ft

Forint számla terhére a
Magyar Államkincstárnál
állampapír forgalmazás
céljából fenntartott számlára
indított forint utalás esetén:
0,184%,
max. 43 758 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0 Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot
meg nem haladó részére)

Forint számla terhére a
Magyar Államkincstárnál
állampapír forgalmazás
céljából fenntartott
számlára indított forint
utalás esetén:
0,05%,
maximum 1 078 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0
Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot
meg nem haladó részére)

0,555%, max. 49 539 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0 Ft a
tranzakció 20.000 Ft-ot meg
nem haladó részére)

231 Ft + 1,208%, min.
775 Ft, max. 48 261 Ft

231 Ft + 1,208%, min.
775 Ft, max. 48 261 Ft

1,173%, min. 775 Ft,
max. 49 470 Ft

Forint számla terhére a
Magyar Államkincstárnál
állampapír forgalmazás
céljából fenntartott számlára
indított forint utalás esetén:
0,228%,
max. 43 065 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0 Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot
meg nem haladó részére)

Forint számla terhére a
Magyar Államkincstárnál
állampapír forgalmazás
céljából fenntartott
számlára indított forint
utalás esetén:
231 Ft + 0,881 %,
min. 775 Ft,
max. 41 786 Ft

Forint számla terhére a
Magyar
Államkincstárnál
állampapír forgalmazás
céljából fenntartott
számlára indított forint
utalás esetén:
231 Ft + 0,881 %,
min. 775 Ft,
max. 41 786 Ft

Forint számla terhére
a Magyar
Államkincstárnál
állampapír
forgalmazás céljából
fenntartott számlára
indított forint utalás
esetén:
0,879 %, min. 775 Ft,
max. 42 995 Ft

0,654%, max 51 630 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig:
0 Ft a tranzakció 20.000 Ft-ot
meg nem haladó részére)

241 Ft + 1,259%,
min. 808 Ft,
max. 50 298 Ft

241 Ft + 1,259%,
min. 808 Ft,
max. 50 298 Ft

1,222%, min. 808 Ft,
max. 51 557 Ft

Forint számla terhére
a Magyar
Államkincstárnál
állampapír
forgalmazás céljából
fenntartott számlára
indított forint utalás
esetén:
0,205 %, min. 71 Ft,
max. 43 687Ft

0 Ft

1,076%, min. 711 Ft,
max. 45 385 Ft

1,076%, min. 711 Ft,
max. 45 385 Ft
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Forint számla terhére a
Magyar Államkincstárnál
állampapír forgalmazás
céljából fenntartott számlára
indított forint utalás esetén:
0,314%, max 44 882 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0 Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot
meg nem haladó részére)

Forint számla terhére a
Magyar Államkincstárnál
állampapír forgalmazás
céljából fenntartott
számlára indított forint
utalás esetén:
241 Ft + 0,918 %,
min. 808 Ft,
max. 43 550 Ft

Forint számla terhére a
Magyar
Államkincstárnál
állampapír forgalmazás
céljából fenntartott
számlára indított forint
utalás esetén:
241 Ft + 0,918 %,
min. 808 Ft,
max. 43 550 Ft

Forint számla terhére
a Magyar
Államkincstárnál
állampapír
forgalmazás céljából
fenntartott számlára
indított forint utalás
esetén:
0,916 %, min. 808 Ft,
max. 44 810 Ft

Bankközi azonnali átutalás GIRO-n keresztül

CIB Internet Bank, CIB Bank mobilalkalmazás,
CIB Bank Online

CIB TPP csatorna

0,499%, max. 49 995
Ft
(Akció: 2020.12.31-ig:
0 Ft a tranzakció
20.000 Ft-ot meg nem
haladó részére)

0,365%, maximum 7 315
Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0
Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot
meg nem haladó
részére)

0,365%, maximum 7
315 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig:
0 Ft a tranzakció
20.000 Ft-ot meg nem
haladó részére)

0,488%, min. 71 Ft,
max. 49 924 Ft

Forint számla terhére a
Magyar
Államkincstárnál
állampapír forgalmazás
céljából fenntartott
számlára indított forint
utalás esetén:
0,184%, max. 43 758
Ft
(Akció: 2020.12.31-ig:
0 Ft
a tranzakció 20.000 Ftot meg nem haladó
részére)

Forint számla terhére a
Magyar Államkincstárnál
állampapír forgalmazás
céljából fenntartott
számlára indított forint
utalás esetén:
0,05%, maximum 1 078
Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0
Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot
meg nem haladó
részére)

Forint számla terhére a
Magyar
Államkincstárnál
állampapír forgalmazás
céljából fenntartott
számlára indított forint
utalás esetén:
0,05 %, maximum 1
078 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig:
0 Ft
a tranzakció 20.000 Ftot meg nem haladó
részére)

Forint számla terhére
a Magyar
Államkincstárnál
állampapír
forgalmazás céljából
fenntartott számlára
indított forint utalás
esetén:
0,205 %, min. 71 Ft,
max. 43 687 Ft

0,365%, maximum 7
315 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig:
0 Ft a tranzakció
20.000 Ft-ot meg nem
haladó részére)

0,488%, min. 71 Ft,
max. 49 924 Ft

Forint számla terhére a
Magyar

Forint számla terhére
a Magyar

0,499%, max. 49 995
Ft
(Akció: 2020.12.31-ig:
0 Ft a tranzakció
20.000 Ft-ot meg nem
haladó részére)
Forint számla terhére a
Magyar

0,365%, maximum 7 315
Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0
Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot
meg nem haladó
részére)
Forint számla terhére a
Magyar Államkincstárnál

0 Ft

0 Ft
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Államkincstárnál
állampapír forgalmazás
céljából fenntartott
számlára indított forint
utalás esetén:
0,184%, max. 43 758
Ft
(Akció: 2020.12.31-ig:
0 Ft
a tranzakció 20.000 Ftot meg nem haladó
részére)

Állandó átutalási megbízás teljesítése
GIRO-n keresztül

Államkincstárnál
állampapír forgalmazás
céljából fenntartott
számlára indított forint
utalás esetén:
0,05 %, maximum 1
078 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig:
0 Ft
a tranzakció 20.000 Ftot meg nem haladó
részére)

Államkincstárnál
állampapír
forgalmazás céljából
fenntartott számlára
indított forint utalás
esetén:
0,205 %, min. 71 Ft,
max. 43 687 Ft

CIB Alapszámla

CIB ECO bankszámla

CIB ECO Plusz
Bankszámla

CIB Classic
Magánszámla

CIB Munkavállalói
Juttatási Csomag (XXL)

0,465%, max. 6 984 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0
Ft a tranzakció 20.000
Ft-ot meg nem haladó
részére)
Forint számla terhére a
Magyar
Államkincstárnál
állampapír forgalmazás
céljából fenntartott
számlára indított forint
utalás esetén:
0,15%, max. 747 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0
Ft
a tranzakció 20.000 Ftot meg nem haladó
részére)

0,349%, max. 6 984 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0
Ft a tranzakció 20.000 Ftot meg nem haladó
részére)

0,349%, max. 6 984 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0
Ft a tranzakció 20.000
Ft-ot meg nem haladó
részére)
Forint számla terhére a
Magyar
Államkincstárnál
állampapír forgalmazás
céljából fenntartott
számlára indított forint
utalás esetén:
0,034%, max. 747 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0
Ft
a tranzakció 20.000 Ftot meg nem haladó
részére)

166 Ft

0 Ft

0 Ft

0,349%, max. 6 984 Ft

0,349%, max. 6 984 Ft

174 Ft /tranzakció

0 Ft

Csoportos beszedés teljesülése esetén
felszámítandó díj
Készpénzfelvétel bankfiók pénztárból

állampapír forgalmazás
céljából fenntartott
számlára indított forint
utalás esetén:
0,05%, maximum 1 078
Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0
Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot
meg nem haladó
részére)

Forint számla terhére a
Magyar Államkincstárnál
állampapír forgalmazás
céljából fenntartott
számlára indított forint
utalás esetén:
0,034%, max. 747 Ft
(Akció: 2020.12.31-ig: 0
Ft
a tranzakció 20.000 Ft-ot
meg nem haladó részére)

Ft6 /

0
1,559%, min. 1
438 Ft, max. 143 920
Ft

1,796%, min. 1438 Ft, max. 143 920 Ft

1,54%, min. 1 232 Ft,
max. 123 240 Ft

Bankunk az OBA tagja, így betétei a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben foglaltak szerint biztosítottak.
Jelen tájékoztató nem tartalmazza a bankszámlához kapcsolódó valamennyi díjat. A bankszámla, illetve a bankszámlához kapcsolódó szolgáltatások után fizetendő díjakat a mindenkor hatályban lévő, az adott
bankszámlára irányadó Kondíciós lista tartalmazza.
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Jelen tájékoztató nem tartalmazza a bankszámlához kapcsolódó valamennyi szerződési feltételt. A bankszámlák részletes feltételeit a bankszámlára vonatkozó kondíciós lista és a fogyasztók és egyéni
vállalkozók részére szóló Bankszámlákra és a fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat, valamint az Általános Lakossági Üzletszabályzat tartalmazza.
Szerződéses kondíciók:
Egyoldalú szerződésmódosítás: A Bank az Általános Lakossági Üzletszabályzat 20. pontjában foglaltak szerint az abban szereplő feltételek, illetve körülmények bekövetkezése esetén jogosult egyoldalúan, az
Ügyfél számára akár kedvezőtlenül, akár kedvezően a bankszámlaszerződést módosítani.
A Bank a Keretszerződést érintő módosítás esetében Bank a módosítás hatályba lépését legalább 2 hónappal megelőzően, Tartós Adathordozón értesíti az Üzletfelet a módosításról, valamint a módosításról
tájékoztatást tesz közzé a honlapján, valamint a Bankfiókokban.
A Bank és az Üzletfél között létrejött Szerződések nem módosíthatóak új díj vagy költség bevezetésével. Az egyes kamat-, díj- vagy költségelemek számítási módja egyoldalúan, az Üzletfél számára
kedvezőtlenül nem módosítható. Az Ügyfél számára előnyös vagy semleges változás esetén a Bank legkésőbb a hatálybalépés napját megelőző Banki napon, a módosított dokumentumokat a Bankfiókban és
honlapján közzéteszi. Amennyiben az Ügyfél a módosítás hatálybalépéséig nem tájékoztatja a Bankot arról, hogy a módosítást nem fogadja el, úgy a módosítás az Ügyfél által elfogadottnak tekintendő.
Amennyiben az Ügyfél a módosítást nem fogadja el, úgy jogosult a módosítással érintett szerződést azonnali hatállyal, a módosítás hatálybalépése előtti napig, díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettség
nélkül felmondani.
Szerződés megszűnése: A Keretszerződést az Ügyfél bármikor, a Bank - Azonnali Hatályú Felmondási Esemény esetén - jogosult a másik félhez intézett írásbeli, Bank esetén indokolással ellátott nyilatkozattal
azonnali hatállyal felmondani, illetve a felek a Keretszerződést közös megegyezéssel azonnali hatállyal megszüntethetik. Az Azonnali hatályú felmondás eseteit az Általános Lakossági Üzletszabályzat 9.2 pontja
szabályozza. Az Ügyfél jogosult a Keretszerződést 1 hónapos felmondási határidővel indoklás nélkül, írásban felmondani. A Bank jogosult a Keretszerződést 2 hónapos felmondási határidővel, indoklás nélkül,
írásban felmondani.
A jelen tájékoztató a CIB Bank Zrt-nél vezetett bankszámlákkal kapcsolatos fontosabb tudnivalókat tartalmazza. A tájékoztató nem teljes körű, bővebb tájékoztatást az ügyfél-tájékoztatók, a Lakossági Üzletág
Általános Szerződési Feltételei, valamint a lakossági bankszámlákra vonatkozó, mindenkor érvényben lévő Üzletszabályzatok és Kondíciós listák tartalmaznak, amelyek megtalálhatók bármely bankfiókunkban és
a honlapunkon (www.cib.hu).
1.

2.

3.

4.

5.

A számlanyitás hónapját követő 3 naptári hónapban a jóváírási feltételeket a bank nem vizsgálja, a havi számlavezetési díj ebben az időszakban minden esetben 0 Ft. Az első számlavezetési díj terhelésére, a
számlanyitás hónapját követő 4. hónapban kerül sor. Amennyiben a számlavezetési díj terhelését megelőző hónapban legalább a mindenkori nettó minimálbérnek megfelelő összegű jóváírás érkezik
átutalással) (saját számlák közötti átvezetés, készpénzes befizetés nem számít bele), akár több tételben is a bankszámlára, akkor a havi számlavezetési díj nem kerül terhelésre, az 0 Ft. A jóváírások
beérkezését a Bank havi rendszerességgel vizsgálja és annak függvényében a megfelelő díjat a következő hónapban terheli, illetve elenged. CIB ECO ForYou Bankszámla igénybevétele esetén a
kedvezmény fennállásának ideje alatt a havi számlavezetési díj nem kerül felszámításra.
A számlanyitás hónapját követő 3 naptári hónapban a jóváírási feltételeket a bank nem vizsgálja, a havi számlavezetési díj ebben az időszakban minden esetben 0 Ft. Az első számlavezetési díj terhelésére, a
számlanyitás hónapját követő 4. hónapban kerül sor. Amennyiben a számlavezetési díj terhelését megelőző hónapban legalább nettó 450.000 forint összeget elérő jóváírás érkezik átutalással (saját számlák
közötti átvezetés, készpénzes befizetés nem számít bele), akár több tételben is a bankszámlára, akkor a havi számlavezetési díj nem kerül terhelésre, az 0 Ft. A jóváírások beérkezését a Bank havi
rendszerességgel vizsgálja és annak függvényében a megfelelő díjat a következő hónapban terheli, illetve elengedi.
A bankváltás díja a fizetési számla váltásáról szóló 263/2016. (VIII.31.) Korm. rendeletben foglalt bankszámlaváltási eljárás során kerül felszámításra, amennyiben a számlaváltással érintett jelen kondíciós
listával szabályozott bankszámla megszüntetésre kerül. A bankváltás díja a Bank, mint korábbi pénzforgalmi szolgáltató részéről a számlaváltási eljárással kapcsolatban felmerült díj, mely a számlazárási
díjon felül fizetendő a 2017. január 01. napjától kötött szerződések esetében.
CIB 5,10 Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel esetén a kölcsönhöz kapcsolódó Bankközi átutalás GIRO-n keresztüli, valamint Bankon belüli átutalás díja (a kölcsönösszeg eladó részére történő átutalásának,
hitelkiváltáshoz kapcsolódóan a kiváltott kölcsönt nyújtó bankhoz történő átutalásának díja) Induló költségek nélkül igényelhető ingatlanfedezetes kölcsönök 2. akció esetében 0 Ft.
CIB Babaváró Kölcsön esetén a kölcsönhöz kapcsolódó Bankközi átutalás GIRO-n keresztüli, valamint Bankon belüli átutalás díja (hitelkiváltáshoz kapcsolódóan a kiváltott kölcsönt nyújtó bankhoz történő
átutalásának díja) minden esetben 0 Ft.
A Bank nem vállal kötelezettséget a nagy összegű készpénzkifizetések előzetesen nem egyeztetett időpontban történő teljesítésére. Nagyobb összegű készpénz felvétele előzetesen szóban (telefonon,
CIB24-en keresztül/személyesen) vagy írásban bejelentendő a Banknak az alábbiak szerint:
Papírpénzben történő, nagyobb összegű készpénzfelvétel előzetes bejelentése:
Napi készpénzfelvétel összege
Bejelentés határideje
HUF
EUR, USD
Egyéb
1 banki munkanappal a Hétfőtől1.000.000 – 10.000.000,1.000 – 5.000,5.000,- USD-nak megfelelő összegig
készpénzfelvétel előtt
csütörtökig
2 banki munkanappal a 15h-ig,
5.000,- USD-nak megfelelő összeg
10.000.000,- felett
5.000,- felett
pénteken 14h-ig
készpénzfelvétel előtt
felett
50 darabot meghaladó mennyiségű érmében történő készpénzfelvétel és készpénzbefizetés előzetes bejelentése:
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6.
7.

8.
9.

500.000.- HUF-ig a készpénzfelvételi és készpénzbefizetés igény a kifizetés vagy befizetés előtt 2 munkanappal jelentendő be
500.000.- HUF felett a készpénzfelvételi és készpénzbefizetés igény a kifizetés vagy befizetés előtt 3 munkanappal, - hétfőtől – csütörtökig 15h-ig, pénteken 14h-ig - írásban, címletjegyzék
mellékelésével jelentendő be.
Amennyiben 2016. március 21. napjától megkötésre kerülő bármely CIB ingatlanfedezetes kölcsön mellé az Üzletfél CIB Classic Magánszámlára – „JZH nullás” havi számlavezetési díjkedvezménnyel -,
módosítja meglévő bankszámláját, akkor a számlacsomag módosítás díjmentes.
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.
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.
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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