Hatályos: 2022.július 25-től

KISVÁLLALKOZÓI SZÁMLAKEDVEZMÉNY PROMÓCIÓ
KORÁBBI ÉS JELENLEGI KATA-S VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA 2022’

A CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4.-14., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004) (a
továbbiakban: CIB Bank) kisvállalkozói számlakedvezményt hirdet (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. július.25 – 2022.október 31.
1.2. A Promóciót a CIB Bank Zrt. 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 promócióra jogosult új kisvállalkozói ügyfelek (3.1 pont) számára az
alábbi kedvezményt nyújtja:
KEDVEZMÉNY MÉRTÉKE2
(legfeljebb számlanyitást követő 15. hónap utolsó napjáig)3
KEDVEZMÉNYES DÍJAK1

CIB Partner
CIB Partner
Start
Médium
Vállalkozói
Vállalkozói
Számlacsomag Számlacsomag

Számlavezetési díj

CIB Partner Maximum Vállalkozói
Számlacsomag

100%
2 db (különböző

Választható kedvezmények száma

1 db

2 db
(különböző)

2 db (különböző)

25%

50%

50%

50%

75%

25%

50%

50%

50%

75%

-1 db 50% és 1 db
75%)

Bankfióki pénztárból
forintban forintszámla
terhére*
Készpénzfelvételi

Bankfióki pénztárból
valutában forintszámla
terhére*
CIB Bank Zrt. által
üzemeltetett ATM-ekből*

Készpénzbefizetés

Forintban forintszámla
javára, forintban
devizaszámla javára
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Valutában (csak bankjegyek)
a devizaszámlával egyező
devizaszámla javára
Valutában (csak bankjegyek)
egyéb számla javára
Forint átutalás
elektronikus
csatornán4

Deviza átutalás
elektronikus
csatornán4

Bankközi forint átutalás
GIRO-n keresztül*

25%

50%

50%

50%

75%

25%

50%

50%

50%

75%

Bankközi deviza átutalás,
forintátutalás külföldre*
SEPA átutalás, egyéb EGT-n
belüli EUR átutalás (Target)*
Kedvezmények igénybevételének együttes feltételei:

Elvárt számlaforgalom5 (jóváírási forgalom /
hó)
Igénybe vett termékre/szolgáltatásra
vonatkozó elvárás

40 000 Ft/hó

400 000 Ft/hó

4 000 000 Ft/hó

20 000 000 Ft/hó

Számlanyitás mellett további minimum 2 (azaz kettő) darab
termék/szolgáltatás igénybe vétele.

A *-gal jelölt tranzakció típusok után tranzakciónként történik a Pénzforgalmi díj felszámítása.
Az Üzletfél számlavezetési díjkedvezményre, továbbá CIB Partner Start Vállalkozói Számlacsomag, vagy CIB Partner Médium
Vállalkozói Számlacsomag, vagy CIB Partner Maximum Vállalkozói számlacsomag igénybevétele esetén a számlavezetési
kedvezményen felül a tranzakciós kedvezmények közül CIB Partner Start Vállalkozói Számlacsomag esetén 1 (azaz egy) darab
kedvezmény választására jogosult, CIB Partner Médium Vállalkozói Számlacsomag, valamint CIB Partner Maximum Vállalkozói
Számlacsomag esetén pedig 2 (azaz kettő) darab különböző kedvezmény választására jogosult, amennyiben az Üzletfél a jelen
promóciós szabályzatban szereplő vállalati számlacsomag nyitása mellett további 2 (azaz kettő) darab terméket vagy szolgáltatást (pl.
elektronikus banki szolgáltatás, finanszírozási termék, számlavezetéshez kapcsolódó termék, megtakarítási termék) igénybe vesz a CIB
Banktól és teljesíti az adott számlacsomaghoz tartozó számlaforgalmi elvárást.
1

A kedvezmény mértékét az adott termékre vonatkozó, mindenkor hatályos Kondíciós Listákban, illetve az egyes vonatkozó szerződésben
meghatározott standard díjakból értendők.
2

Kedvezmény nyújtásának időszaka: a bankszámlaszerződés aláírását követő második munkanaptól – az elvárt számlaforgalom
teljesítése esetén – az azt követő 15. hónap utolsó napjáig.
3

Elektronikus csatornán benyújtott megbízásnak CIB Internet Bank, Business Terminál, CIB Bank Mobilalkalmazás, CIB Business Online,
illetve CIB Bank Online felületén benyújtott megbízások minősülnek.
4

A bank a kedvezményeket a havi számlaforgalmi felülvizsgálat időpontjától abban az esetben nyújtja, ha az Üzletfél az adott termékre,
számlatípusra vonatkozó, mindenkor hatályos kondíciós listában meghatározott számlaforgalmat (továbbiakban: Elvárt számlaforgalom)
a havi számlaforgalmi felülvizsgálat időpontját megelőző 3 naptári hónapban legalább 2 alkalommal teljesíti. Havi számlaforgalmi
felülvizsgálat: a bank az elvárt számlaforgalom teljesítését a számlanyitást követő 7. hónap első banki munkanapjától az azt követő 15.
hónap első banki munkanapjáig havonta, minden hónap első banki munkanapján ellenőrzi.
5

Elvárt számlaforgalom: a számlanyitást követő 4. hónap első napjától legalább havonta a táblázatban szereplő számlacsomagnak
megfelelő összegű jóváírási számlaforgalom teljesítése. Jóváírási számlaforgalomba az Üzletfél a jelen kondíciós listában szereplő forint
és deviza pénzforgalmi bankszámláin történő pénztári befizetés, beszedési megbízás, valamint a bankközi és bankon belüli forint és
deviza átutalások (eseti, állandó, csoportos) jóváírásai tartoznak, kivéve az Üzletfél saját számlái közötti átvezetéseket. A jóváírási
számlaforgalom meghatározásánál a bank nyilvántartása az irányadó.
Kedvezmények megszűnése: A bank a havi számlaforgalmi felülvizsgálat során ellenőrzi az adott termékre, számlatípusra vonatkozó,
mindenkor hatályos kondíciós listában szereplő vállalati számlacsomag nyitásakor vállalt számlaforgalmat, és a bankszámlavezetéshez
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kapcsolódó kedvezményeket a havi számlaforgalmi felülvizsgálat időpontjától jogában áll megszüntetni, ha az Üzletfél az elvárt
számlaforgalmat a havi számlaforgalmi felülvizsgálat időpontját megelőző 3 naptári hónapban legalább 2 alkalommal nem teljesíti.
Amennyiben az Üzletfél a kedvezmény időtartama alatt számlacsomagot vált, úgy az a kedvezmények megszűnését vonja maga után,
így a számlacsomag váltás napjától a kedvezmények megszűnnek. Amennyiben az Üzletfél a kedvezményben való részvételi
szándékának jelzését és a jelen kondíciós listában szereplő vállalati számlacsomag nyitását követően úgy dönt, hogy a kedvezményben
nem kíván részt venni, azt bármikor jelezheti a bank felé írásban.
A jelen Promóciós Szabályzatban fel nem sorolt jutalékok, díjak és költségek mértékét és vonatkozó egyéb feltételeket (pl. Pénzforgalmi
díj fogalma, további díjmértékek) a mindenkor hatályos „CIB Partner Start, CIB Partner Médium, CIB Partner Maximum Vállalkozói
Számlacsomag Gazdálkodó és Egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók és egyéni ügyvédek részére” című kisvállalkozói kondíciós lista
valamint a „Kisvállalkozói kiegészítő kondíciós lista gazdálkodó és egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók és egyéni ügyvédek részére”
című kisvállalati kondíciós lista tartalmazza.

3. Résztvevők
3.1. A promóció résztvevői
Új kisvállalkozói számlát nyitó ügyfél*

-

aki a legutolsó éves adóbevallásával** VAGY 6 hónapnál nem régebbi
bankszámlakivonatával*** igazolni tudja, hogy a régi KATA törvény (2012. évi CXLVII.
törvény) szerinti kisadózó vállalkozásnak vagy az új KATA törvény (2022. évi XIII.
törvény) szerinti kisadózónak minősült vagy minősül.

A promóció jogosultságát nem befolyásolja, hogy az új kisvállalkozói ügyfél a számlanyitást követően
milyen adózási formában folytatja tevékenységét!
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:
-

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
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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, 2022.07.23

*

Kisvállalati számlát nyitó ügyfél: Mindazon a Bank által a kisvállalkozói szegmensbe sorolt devizabelföldi, társas és

egyéni vállalkozások, egyéni cégek, őstermelők , melyek a "Kisvállalkozói kondíciós lista gazdálkodó és egyéb
szervezetek, egyéni vállalkozók részére" elnevezésű kondíciós listában szereplő CIB Partner Start, CIB Partner Medium,
CIB Partner Maximum vagy CIB Partner Könyvelői Vállalkozói Számlacsomagot nyitnak..

**

Adóbevallással való igazolás esetén, az adóbevalláson egyértelműen szerepelnie kell, hogy az ügyfél KATA (Kisadózó

vállalkozások tételes adója, illetve kisadózó vállalkozók tételes adója) adózási formában adózott.

***

Bankszámlakivonattal való igazolás esetén, a bank a NAV Kisadózó vállalkozások adója bevételi számlára (1003200001076349) történő utalást ellenőrzi, amellyel megbizonyosodhat arról, hogy az ügyfél által a NAV felé tételes vagy
százalékos KATA adó megfizetése történt.
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