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Kisvállalati TANDEM Promóció 

Promóciós szabályzat kisvállalati ügyfelek részére 

 

 

A CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4.-14., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004) 

(a továbbiakban: a Bank) promóciót szervez (a továbbiakban: Kisvállalati TANDEM Promóció), 

amelynek promóciós szabályzatát az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Általános rendelkezések 

1.1. Szervező: CIB Bank Zrt. 

1.2. A promóció teljes időtartama (kezdő és záró időpont): 2022.03.01-től 2022.05.31-ig 

1.3. A promócióval érintett termék(ek): eseti lekötésű forint betét és CIB Start befektetési jegyek 

Leköthető minimum összeg 

(a betéti rész esetében) 

100.000 HUF 

 

Leköthető maximum összeg 

(a betéti rész esetében) 

10.000.000.000 HUF 

 

Lekötési idő (betéti rész 

esetében) 
3-6 hónap 

 

 

2. Fogalmak: 

• Kisvállalati ügyfél: a Bank meglévő 300 millió forint éves nettó árbevétel alatti 

devizabelföldi társas vállalkozás ügyfelei, illetve  a Bank új 1 milliárd forint éves nettó 

árbevétel alatti devizabelföldi társas vállalkozás ügyfelei (A CIB Bank jelen promóció 

szempontjából új kisvállalkozói Ügyfélnek tekinti mindazon 1 milliárd forint éves nettó 

árbevétel alatti társas vállalkozásokat, amelyek a számlanyitást megelőző hat hónapban 

nem rendelkeztek a CIB Bankban vállalati bankszámlával.) 

• Elektronikus csatorna: CIB Bank Mobilalkalmazás 

 

3. Kisvállalati TANDEM Promócióval kapcsolatos információk: 

3.1. A Kisvállalati TANDEM Promócióban való részvétel feltételeit és a kedvezményes 

megtakarítás részleteit a jelen promóciós szabályzat tartalmazza, melyet a CIB Bank a 

www.cib.hu honlapon és a Bank bankfiókjaiban tesz közzé. 
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4. Promóció 

4.1. Részvétel: 

A Promócióban az a Kisvállalati Ügyfél vehet részt, aki: 

• Rendelkezik a CIB Bank Zrt.-nél vezetett kisvállalati bankszámlával és a befektetési 

jegyek vásárlásához szükséges befektetési számlával, valamint befektetési tanács részére 

nyújtható. 

• A betétlekötés napján legalább a betétben elhelyezett összeg kétszeresével megegyező 

összegben vásárol CIB Start Részalapokat. A betéti rész futamideje alatt szükséges a 

vásárolt befektetési alap megtartása. 

• Sem a lekötött betét összege, sem pedig a megvásárolt befektetési jegyek ellenértéke nem 

származhat a betétlekötés időpontja előtt 30 napon belül visszaváltott a CIB Bank által 

forgalmazott befektetési alapok befektetési jegyeiből.  

 

• A betétlekötés és a befektetési jegyek vásárlása csak CIB Bankfiókban, személyesen tehető 

meg. Elektronikus csatornán keresztül vásárolt befektetési jegyek nem vehetők figyelembe a 

promócióban.   

 

4.2. Promóciós kamat a betéti részre:  

 

Futamidő 
1/3 rész lekötött betét és 2/3 rész CIB Start 

Részalapok 

3 hónap 1,20% (EBKM: 1,20%) 

6 hónap 1,20% (EBKM: 1,20%) 

 

 

4.3. A promóciós kamat az ajánlat betéti részére vonatkozik. Az ajánlat másik elemét képező 

befektetési részalapok hozama a részalapokban lévő befektetési eszközök hozamától függően 

változó lehet. A CIB Start Részalapok múltbeli hozama nem jelent garanciát a jövőbeni 

hozamra. 

 

4.4. Amennyiben az ügyfél a jelen Promóció keretében lekötött akciós betét futamideje alatt a 

promóció keretében vásárolt befektetési jegyeket visszaváltja vagy azokat más 
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értékpapír számlavezetőhöz transzferálja, más személy értékpapír számlájára vezeti át, 

illetve a CIB Start Részalapok megvásárlására vonatkozó megbízását a teljesítést 

megelőzően visszavonja, abban az esetben a CIB Banknak joga van a Kisvállalati TANDEM 

keretében lekötött akciós betét kamatát a mindenkor hatályos nem akciós, társas 

vállalkozások részére adható betét kamatra módosítani a betét teljes futamidejére 

vonatkozóan. A nem akciós kamatok tekintetében a mindenkor hatályos társas vállalkozók 

részére szóló forint, illetve deviza kamattájékoztatójából tájékozódhat. 

 

4.5. Kisvállalati TANDEM Promóció keretében csak eseti betét köthető le. A betéti szerződés 

részletes leírását a társas vállalkozások részére szóló Betétekre vonatkozó Különös 

Üzletszabályzat tartalmazza. A CIB Bank Zrt. az OBA tagja, így betétei a törvény által 

meghatározott mértékig és feltételekkel biztosítottak. 

 

5. Egyéb rendelkezések: 

5.1. A Bank jogosult a jelen promóciós szabályzatot a jövőre nézve, a résztvevők számára nem 

hátrányosan, egyoldalúan módosítani. Az ügyfeleket érintő nem kedvezőtlen változásról a 

Bank legkésőbb a hatálybalépés napját megelőző banki munkanapon értesíti az ügyfeleket a 

2.1. pontban meghatározott helyeken elérhető módosított Promóciós Szabályzat és 

Hirdetmény útján. A jelen Promóciós Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a CIB 

Bank Zrt. általános vállalati üzletszabályzata, betétekre vonatkozó különös üzletszabályzata, a 

társas vállalkozók részére szóló forint, illetve deviza kamattájékoztatója Befektetési 

szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata és Díjjegyzéke az az irányadó.  

 

5.2. A Bank a Részvételi szabályzat megsértése, manipuláció, visszaélés vagy ezek gyanúja esetén 

az érintett Résztvevőt a promócióból kizárja. A kizárásról a Bank az érintett Résztvevőt a 

banki nyilvántartásban szereplő mobiltelefonszámán/levelezési címén értesíti. 

 

5.2.1.1. A kizárás következménye: 

A Kisvállalati TANDEM keretében lekötött akciós betét kamatát a mindenkor 

hatályos nem akciós, társas vállalkozások részére adható betét kamatra módosítja 

a betét teljes futamidejére vonatkozóan. 

https://net.cib.hu/system/fileserver?file=/ASZF_ek/vallalat/kusz_betetek_160721_0720.pdf&type=related
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6. A promócióból kizárt személyek: 

A Promócióban nem vehetnek részt az egyéni vállalkozók és az őstermelők, továbbá az a 

Kisvállalati Ügyfél, aki egyszer már részt vett a Promócióban. 

 

7. Panaszkezelés: 

Amennyiben a Kisvállalati TANDEM 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 

http://www.cib.hu/elerhetosegek/panaszkezeles/bejelento felületen, a CIB Bank 

Internetbankjának „Válaszolunk” menüjén keresztül, valamint elektronikus levélben a 

cib@cib.hu e-mail címen juttathatja el. A panaszkezelésről bővebb információt illetve a Bank 

Panaszkezelési szabályzatát a https://www.cib.hu/Maganszemelyek/leave-

message/complaints/panaszkezeles.html oldalon illetve bármely bankfiókban megtalálja. 

 

Budapest, 2022. február 28. 

http://www.cib.hu/elerhetosegek/panaszkezeles/bejelento
mailto:cib@cib.hu
https://www.cib.hu/Maganszemelyek/leave-message/complaints/panaszkezeles.html
https://www.cib.hu/Maganszemelyek/leave-message/complaints/panaszkezeles.html

