Hatályos: 2022.02.24-től

POS TERMINÁL PROMÓCIÓ 2022
Kisvállalkozói ügyfelek részére

A CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4.-14., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004) (a
továbbiakban: a Bank) meghosszabbítja a meglévő és új kisvállalkozói ügyfelei* részére meghirdetett POS
terminál promóciót (a továbbiakban: Promóció), amelynek feltételeit (a továbbiakban: a Promóciós szabályzat)
az alábbiak szerint határozza meg:
1. Általános rendelkezések
1.1. A Promóció időtartama (kezdő és záró időpont): 2022. február 24.- 2022.augusztus 31.
1.2. A Promóciót a CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: CIB Bank) szervezi.
1.3. Jelen Promóciós szabályzatot a CIB Bank a www.cib.hu honlapon teszi közzé.
2. Promóció
2.1 A Promóció keretében a CIB Bank a Promócióban résztvevő Kisvállalkozó számára a Bankhoz benyújtott
Fizikai (asztali és mobil) POS terminál igénylése esetén az alábbi kedvezményt nyújtja meglévő és új
kisvállalkozói ügyfél számára, amennyiben az ügyfél a szolgáltatásra vonatkozó szerződést a Bankkal
megköti és az hatályba lép.
Fizikai POS terminál felügyeleti díja a
promóció ideje alatt benyújtott igénylések
esetén

A szerződéskötést követő hónaptól
számított
első 3 hónapban 0 Ft, amennyiben
a szerződés hatályba lép

A kedvezményes felügyeleti díj a promóciós időszakban igényelt minden POS terminálra érvényes.
2.2 A kedvezmény az Szja. törvény hatályos szabályozása alapján üzletpolitikai célból adott, adómentes
juttatásnak minősül.
3. Résztvevők
3.1. A Promócióban minden kisvállalkozói Üzletfél részt vesz, aki
-

-

a Promóció kezdő időpontjában még nem rendelkezik a CIB Banknál vezetett vállalkozói
számlával
VAGY
A Promóció kezdő időpontjában már rendelkezik a CIB Banknál vezetett vállalkozói
számlával, azonban még nem rendelkezik a CIB Banknál POS terminál szolgáltatással.

3.2. A Promócióban a 3.1. pontban megjelölt minden Üzletfél automatikusan – külön regisztráció nélkül – részt
vesz, a részvételi szándékot külön nem kell az Üzletfélnek jeleznie a CIB Bank felé.
3.3. A Promócióban nem vehetnek részt:
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a CIB Bank munkavállalói

4. Egyéb rendelkezések

4.1.

A kedvezményre való jogosultság tekintetében a CIB Bank nyilvántartása az irányadó.

4.2. Amennyiben a Promócióval összefüggésben panasza vagy kifogása merülne fel, azt személyesen a CIB
bankfiókokban, telefonon a CIB24 Ügyfélszolgálaton (36-1-4-242-242) vagy írásban CIB Bank Zrt.
Panaszkezelési és Minőségbiztosítási Osztály, 1537 Budapest, Pf. 394. címen, faxon +36 1 489 6957-es
faxszámon,
a
bank
honlapján
keresztül
https://www.cib.hu/Maganszemelyek/leavemessage/complaints.html felületen, a CIB Bank Internetbankjának „Válaszolunk” menüjén keresztül,
valamint elektronikus levélben a cib@cib.hu e-mail címen juttathatja el.
4.3. A
panaszkezelésről
bővebb
információkat
a
https://www.cib.hu/Maganszemelyek/leavemessage/complaints/panaszkezeles.html oldalon olvashat, a panaszkezelés részletes szabályait a Bank
Panaszkezelési szabályzata tartalmazza, mely megtalálható a https://www.cib.hu/Maganszemelyek/leavemessage/complaints/panaszkezeles.html oldalon vagy bármelyik bankfiókban.
4.4. A CIB Bank fenntartja a jogot jelen Promóciós Szabályzat egyoldalú, nem kedvezőtlen módosításra. Az
Üzletfeleket érintő nem kedvezőtlen változásról a CIB Bank legkésőbb a hatálybalépés napját megelőző
Banki Napon értesíti az Üzletfeleket a kifüggesztett módosított Promóciós Szabályzat és Hirdetmény útján.
A jelen Promóciós Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az Üzletféllel megkötött CIB Bank
bankszámla szerződés rendelkezései az irányadóak.
4.5. A CIB Bank továbbá fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan részvétel, visszaélés, vagy ezek
gyanúja esetén az érintett Üzletfelet a Promócióból kizárja, melyről az érintett Üzletfelet írásos levél útján
értesíti.
4.6. A Promóciót népszerűsítő anyagokon (banner, leaflet, plakát és egyéb hirdetés), illetve a névre szóló
reklámküldeményekben (e-mail, postai levél, SMS) írtak nem minősülnek a CIB Bank részéről
ajánlattételnek, azaz, ha valaki a jelen Promóciós szabályzatban foglaltak alapján nem felel meg a
részvételi és teljesítési feltételeknek, akkor nem jogosult a 2.1. pontban megjelölt kedvezményre.

Budapest, 2022.02.22.

*Kisvállalati ügyfél: A bank által a kisvállalkozói szegmensbe sorolt egyéni és társas vállalkozások.
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