CIB Kisvállalkozói akvizíciós kedvezmény kampány
Részvételi Feltételek
A CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4.-14., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004)
(a továbbiakban: Bank) Kisvállalkozói akvizíciós kedvezmény kampányt indít (a továbbiakban:
Kampány), amelynek Részvételi feltételeit (a továbbiakban: Részvételi Feltételek) az alábbiak
szerint határozza meg:
1.

Általános rendelkezések, a kampány ideje

A kampány kezdő időpontja: 2017. január 16.
A kampány időtartama: határozatlan
A kampányt a bank jogosult 15 nappal előre meghirdetetten a jövőre nézve megszüntetni. A
kampány megszűnése a kampányban Résztvevők kedvezményeit nem érinti, azok a
megállapodásban foglaltak szerint a továbbiakban is fennmaradnak.
A Kampányban résztvevő vállalati számlacsomagok
 CIB Bázis Üzleti Számla Plusz
 CIB Mikro Üzleti Számla Plusz
 CIB Elektronikus Üzleti Plusz Számla
2.

A Kampányban való részvétel feltételei

A Kampányban azon 300 millió forint éves nettó árbevétel alatti egyéni és társas vállalkozások
vehetnek részt (továbbiakban: Üzletfél), melyek a Kampány ideje alatt a Kampányban résztvevő
vállalati számlacsomagot nyitnak és a kedvezményekre vonatkozóan megállapodást (továbbiakban:
Megállapodás) kötnek, továbbá a Megállapodás megkötésének napját megelőző 6 hónapban nem
rendelkeztek a CIB Bankban vállalati bankszámlával.
3.

Választható kedvezménycsomagok

A Kampány keretén belül elérhető kedvezmény mértékek az adott termékre vonatkozó, mindenkor
hatályos Kondíciós Listákban, illetve az egyes vonatkozó szerződésben meghatározott standard
díjakból értendőek.
A kedvezmények részletes leírását a 4. pontban található összefoglaló táblázat is tartalmazza.
Az Üzletfél számlavezetési kedvezményre és bankkártya kedvezményre jogosult. Továbbá CIB
Mikro Üzleti Számla Plusz, vagy CIB Elektronikus Üzleti Számla Plusz igénybe vétele esetén a
számlavezetési kedvezmény és a bankkártya kedvezményen felül a tranzakciós kedvezmények
közül 1 (azaz egy) darab kedvezmény választására is jogosult.
3.1.

Bankszámlavezetéshez kapcsolódó kedvezmények közé tartozik: a számlavezetési
kedvezmény, tranzakciós kedvezmény.

Kedvezmény nyújtásának időszaka: a Megállapodás aláírásának napját követő 2. Munkanaptól az elvárt számlaforgalom teljesítése esetén - az azt követő 15. hónap utolsó napjáig.
A Bank a kedvezményeket a havi számlaforgalmi felülvizsgálat időpontjától abban az esetben
nyújtja, ha az Üzletfél a Megállapodásban 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 Megállapodás aláírását követő 7. hónap első banki munkanapjától a
Megállapodás aláírását követő 15. hónap első banki munkanapjáig havonta, minden hónap első
banki munkanapján ellenőrzi.
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Elvárt számlaforgalom
 CIB Bázis Üzleti Számla Plusz Számlacsomag esetén a Megállapodás aláírásának napját
követő 4. hónap első napjától legalább havi 40.000 (azaz negyvenezer) forint jóváírási
számlaforgalom teljesítése.
 CIB Mikro Üzleti Számla Plusz Számlacsomag esetén a Megállapodás aláírásának napját
követő 4. hónap első napjától legalább havi 400.000 (azaz négyszázezer) forint jóváírási
számlaforgalom teljesítése.
 CIB Elektronikus Üzleti Számla Plusz Számlacsomag esetén a Megállapodás aláírásának
napját követő 4. hónap első napjától legalább havi 4.000.000 (azaz négymillió) forint jóváírási
számlaforgalom teljesítése.
Jóváírási számlaforgalomba az Üzletfél kampányban résztvevő 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.
3.2.
Bankkártya kedvezmény
Az Üzletfél a Kedvezmény nyújtásának időszakában igényelt új VISA Kompakt Üzleti bankkártya,
vagy - CIB Mikro Üzleti számla Plusz, illetve CIB Elektronikus Üzleti Számla Plusz igénybe vétele
esetén - VISA Business HUF Üzleti bankkártya első éves díjára vonatkozó kedvezményt vehet
igénybe.
4.

A kedvezmények összefoglaló táblázata
KEDVEZMÉNYES DÍJ MÉRTÉKE**

KEDVEZMÉNYES DÍJAK

CIB
Bázis Üzleti
Számla
Plusz

CIB
Mikro Üzleti
Számla
Plusz

CIB
Elektronikus
Üzleti Számla
Plusz

Kedvezmény
csomagok

Megnevezés

Számlavezetési
kedvezmény

forint
számlavezetési
díj

kedvezményes havi számlavezetés

Készpénzfelvétel

Kedvezmény a CIB-es ATM-ből történő
készpénzfelvétel és bankfióki pénztári
készpénzfelvétel díjából (forintban
forintszámla terhére, devizában
forintszámla terhére).

50%

Forint átutalás
elektronikus
csatornán*

Kedvezmény az elektronikus csatornán*
benyújtott bankon belüli forintátutalás és
bankközi forintátutalás GIRO-n keresztül
díjából (állandó, eseti és értéknapos)

50%

Deviza átutalás
elektronikus
csatornán*

Kedvezmény az elektronikus csatornán*
benyújtott bankon belüli deviza átutalás,
bankközi deviza átutalás és
forintátutalás külföldre, SEPA átutalás,
egyéb EGT-n belüli EUR átutalás
(Target) díjából

50%

Kedvezmény leírása

1 DB VÁLASZTHATÓ

Bankszámlavezetéshez kapcsolódó kedvezmények

Tranzakciós
kedvezmény

100%

Bankkártya kedvezmények
Bankkártya
kedvezmény

Bankkártya első
éves díja

Kedvezmény a bankkártya első éves
díjból

Visa
Kompakt
Üzleti
Bankkártya:
0 Ft

Visa Kompakt Üzleti
Bankkártya: 0 Ft, vagy
Visa Business Üzleti
Bankkártya (HUF alapú): 0 Ft

* Elektronikus csatornán benyújtott megbízásnak CIB Internet Bankon, BT-n, CIB Üzleti Terminálon,
mobilCIB-en, CIB Bank mobilalkalmazáson benyújtott megbízások minősülnek.
** a kedvezmény mértékek az adott termékre vonatkozó, mindenkor hatályos Kondíciós Listákban, illetve az
egyes vonatkozó szerződésben meghatározott standard díjakból értendőek.
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5. Kedvezmények megszűnése
A Bank a havi számlaforgalmi felülvizsgálat során ellenőrzi a Megállapodásban vállalt
számlaforgalmat, és a bankszámlavezetéshez 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 Kampány időtartama alatt számlacsomagot vált, úgy az a kedvezmények
megszűnését vonja maga után, így a számlacsomag váltás napjától a kedvezmények megszűnnek.
Amennyiben az Üzletfél a kampányban való részvételi szándékának jelzését és a Megállapodás
aláírását követően úgy dönt, hogy a Kampányban nem kíván részt venni, azt bármikor jelezheti a
Bank felé írásban.
6. A Részvételi Feltételek módosítása
A Bank jogosult jelen Részvételi Feltételeket, a jövőre nézve az Üzletfelek számára nem
hátrányosan, egyoldalúan módosítani.
7. A Részvételi Feltételek elérhetősége
Az Üzletfél a Részvételi Feltételeket a kampány teljes időtartama alatt, a bankfiókokban, valamint a
http://www.cib.hu/kis_kozep_nagy_vallalatok/kondiciok/index internetes oldalon megtekintheti.
Budapest, 2017. január 13.
CIB Bank Zrt.
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