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HITELKÁRTYA SZERZŐDÉS  

 
Jelen hitelkártya szerződés (a továbbiakban: Szerződés) a CIB Bank Zrt. (székhely/levelezési címe: 1027 Budapest, Medve u. 
4-14.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: cg. 01-10-041004; adószám: 10136915-4-44; a 
Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság kereskedője; Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank  
(székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.); tevékenységi engedélyek száma: 957/1997/F, III/41.044-10/2002) mint 
hitelező és fizetési számlát vezető  (a továbbiakban: Bank) és az   

Főkártyabirtokos neve: <ügyfél megszólítás> <ügyfél vezetéknév> <ügyfél keresztnév> 

Születési hely, idő: <ügyfél születési hely>, <ügyfél születési dátum> 

Levelezési címe:  <értesítési irányítószám> ,<értesítési helység>, <értesítési utca, házszám> 

- továbbiakban: Főkártyabirtokos- 
 között jön létre az alábbi tartalommal 

Fogalom meghatározások 
Jelen Szerződés alkalmazásában az alábbiakban meghatározott fogalmak a következő jelentéssel bírnak:  
LÜSZ: a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat  
KÜSZ I.: a fogyasztók részére szóló Bankkártyákra vonatkozó Különös Üzletszabályzat 
KÜSZ II. a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Bankszámlákra és fizetési műveletekre vonatkozó Különös 
Üzletszabályzat 
Kondíciós Lista I.: <Kiválasztott TERMÉK kondíciós lista> című KONDÍCIÓS LISTA  

[Ha van kiegészítő Kondíciós Lista] Kondíciós Lista II. : <Kiválasztott KIEG kondíciós lista> című KONDÍCIÓS LISTA  

 

I. Hitelkártya-szerződés különös feltételei 

I.1. Hitelszerződés különös feltételei  

A Hitelkeret összege <jóváhagyott hitel összege> <igénylés devizaneme> 

 

Havi hitelkamat  A Szerződés létrejöttekor havi <kamatláb/12> % 

[Ha csak Kondíciós Lista I. van] 
A hitelkamat változó, a Szerződés létrejöttét követően a hitelkamat mértékére a 
hitelkamat esedékességének napján  hatályos mindenkori  Kondíciós Lista I-ben 
meghatározott mérték az irányadó. 

[Ha van Kondíciós Lista II és a „CIB Pro Kedvezmény vagy a  CIB EASY Kedvezmény  

nem kerül alkalmazásra] 

A hitelkamat változó, a Szerződés létrejöttét követően a hitelkamat mértékére a 
hitelkamat esedékességének napján  hatályos mindenkori  Kondíciós Lista II-ben 
és az azt kiegészítő Kondíciós Lista I-ben meghatározott mérték az irányadó.  

[Ha van Kondíciós Lista II,  és a CIB Pro Kedvezmény vagy a CIB EASY Kedvezmény 

alkalmazásra kerül]  

A hitelkamat változó, a Szerződés létrejöttét követően bekövetkező változást 
követően hitelkamat mértékére a mindenkori hatályos a Kondíciós Lista I-ben 
meghatározott mérték az irányadó. 

Teljes Hiteldíj Mutató mérteke a 
Szerződés létrejöttekor  
 
A THM kiszámításakor figyelembe 
vett valamennyi feltétel 

<THM>% 
 
Hitelkeret összege 
Havi hitelkamat   
Hitelkártya érvényességi ideje 
Vásárlásra vonatkozó műveleti díjak, költségek 
Főkártya éves díja 
Havi zárlati díj vagy hitelkártya számlavezetési díj 
Hitelkeret túllépés díja  

Fordulónap (számlakivonat készítés 
napja)    

A hónap <fordulónap> napja  
[Ha NINCS kiválasztva fordulónap] 

A Kondíciós Lista I-ben meghatározott fordulónapok közül a Szerződés létrejöttét 
közvetlenül megelőző fordulónap 
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Hitelkerethez kapcsolódó valamennyi 
díj  

[ Ha csak Kondíciós Lista I. van] 

mindenkori hatályos Kondíciós lista I-ben meghatározott díjak 
[Ha van Kondíciós Lista II.  
mindenkori hatályos Kondíciós Lista II-ben és azt kiegészítő Kondíciós Lista I-ben 
meghatározott díjak 

 

 

I.2. Hitelkártyára, mint fizetési eszközre és a Hitelkártyaszámlára vonatkozó különös feltételek  

 

Hitelkártya típusa  <termék típusa> 
[Ha a  Termék típusa CIB MC Gold 

hitelkártya]  

 
Havi zárlati díj 

A Szerződés létrejöttekor 250 HUF.  
[Ha CIB  Prémium Extra Számlája van a Főkártyabirtokosnak] 

[Ha CIB Kártyázó Maximum Számlacsomagja van a Főkártyabirtokosnak ] 

A Szerződés létrejöttekor 0 HUF 

Az előbbiekben meghatározott díj egy kedvezményes díj, mivel a Bank a díjból a 
Főkártyabirtokos lentiekben meghatározott Bankszámla típusára tekintettel, a 
Kondíciós Lista I-ben meghatározott mértékű kedvezményt nyújtja. 
[Ha csak Kondíciós Lista I. van] 

A Szerződés létrejöttét követően a havi zárlati díj mértékére a díj 
esedékességének napján hatályos mindenkori Kondíciós Lista I-ben 
meghatározott mérték az irányadó.  
[Ha van Kondíciós Lista II. 

A Szerződés létrejöttét követően a havi zárlati díj mértékére a díj 
esedékességének napján hatályos mindenkori Kondíciós Lista II-ben és az azt 
kiegészítő Kondíciós Lista I-ben meghatározott mérték az irányadó. 
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Főkártya éves díja  A Szerződés létrejöttekor <kártya első éves díj> HUF.   
 [Ha a  Termék típusa= CIB Gold és alkalmazásra kerül  a CIB Pro Kedvezmény]   

Az előbbiekben meghatározott díj egy kedvezményes díj, mivel a Bank a díjból a 
CIB Pro Kedvezménycsomagra tekintettel, a Kondíciós Lista II-ben meghatározott 
mértékű kedvezményt nyújtja a főkártya első éves díjából.  
 [Ha a  Termék típusa= CIB Gold, és alkalmazásra kerül a CIB EASY Kedvezmény]   

Az előbbiekben meghatározott díj egy kedvezményes díj, mivel a Bank a díjból a 
CIB EASY Kedvezményprogramra tekintettel, a Kondíciós Lista II-ben 
meghatározott mértékű kedvezményt nyújtja.  
 
[Ha  a  Termék típusa= CIB Gold, vagy CIB Café, ha ECO Plusz kedvezménykód be van 

jelölve]   

Az előbbiekben meghatározott díj egy kedvezményes díj, mivel a Bank a díjból a 
Főkártyabirtokos lentiekben meghatározott Bankszámla típusára tekintettel, a 
Kondíciós Lista I-ben meghatározott mértékű kedvezményt nyújtja. 
[ Ha a Termék típusa= CIB Café, és az ECO kedvezmény alkalmazásra kerül]   

Az előbbiekben meghatározott díj egy kedvezményes díj, mivel a Bank a díjból a 
Főkártyabirtokos lentiekben meghatározott Bankszámla típusára tekintettel, a 
Kondíciós Lista I-ben meghatározott mértékű kedvezményt nyújtja. 
 
 

[Ha csak Kondíciós Lista I. van] 
A főkártya éves díjának mértékére a főkártya éves díjának esedékességének 
napján hatályos mindenkori Kondíciós Lista I-ben meghatározott mérték az 
irányadó.  
[Ha van Kondíciós Lista II. és nem kerül alkalmazásra a CIB Pro vagy a CIB Easy 

kedvezmény] 
A főkártya éves díjának mértékére a főkártya éves díjának esedékességének 
napján hatályos mindenkori Kondíciós Lista II-ben és az azt kiegészítő Kondíciós 
Lista I-ben meghatározott mérték az irányadó. 
[Ha a   Termék típusa= CIB MC Gold hitelkártya és  CIB Prémium Extra Számlája van a 

Főkártyabirtokosnak ]  

[Ha a Termék típusa= CIB MC Gold hitelkártya és CIB Kártyázó Maximum Számlacsomagja 

van a Főkártyabirtokosnak] 

[Ha a  Termék típusa= CIB Café hitelkártya és CIB Kártyázó Médium  Számlacsomagja van a 

Főkártyabirtokosnak] 

[Ha a  Termék típusa= CIB Café hitelkártya és CIB Kártyázó Maximum  Számlacsomagja van 

a Főkártyabirtokosnak 

[Ha a  CIB  ECO számlacsomagja van a Főkártyabirtokosnak   

Az előbbiekben meghatározott díj egy kedvezményes díj, mivel a Bank a díjból a 
Főkártyabirtokos lentiekben meghatározott Bankszámla típusára tekintettel, a 
Kondíciós Lista I-ben meghatározott mértékű kedvezményt nyújtja. 
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Társkártya éves díja A Szerződés létrejöttekor <társkártya első éves díj> HUF.   
[Ha a Termék típusa= CIB Gold és alkalmazásra kerül a CIB Pro Kedvezmény]   

Az előbbiekben meghatározott díj egy kedvezményes díj, mivel a Bank a díjból a 
CIB Pro Kedvezményprogramra tekintettel, a Kondíciós Lista II-ben meghatározott 
mértékű kedvezményt nyújtja.  
 
[Ha a  Termék típusa= CIB Gold és alkalmazástr kerül a CIB EASY Kedvezmény]   

Az előbbiekben meghatározott díj egy kedvezményes díj, mivel a Bank a díjból a 
CIB EASY Kedvezményprogramra tekintettel, a Kondíciós Lista II-ben 
meghatározott mértékű kedvezményt nyújtja.  
[Ha csak Kondíciós Lista I. van] 

A társkártya éves díjának mértékére a társkártya éves díjának esedékességének 
napján hatályos mindenkori Kondíciós Lista I-ben meghatározott mérték az 
irányadó.  
[Ha van Kondíciós Lista II] 

A társkártya éves díjának mértékére a társkártya éves díjának esedékességének 
napján hatályos mindenkori Kondíciós Lista II-ben és az azt kiegészítő Kondíciós 
Lista I-ben meghatározott mérték az irányadó. 

[Ha a  Termék típusa= CIB Cafe 

hitelkártya]  

Hitelkártyaszámla vezetési díj 
havonta  

A Szerződés létrejöttekor 250 HUF.  
[Ha Private Számlacsomagja van a Főkártyabirtokosnak ] 
A Szerződés létrejöttekor 0 HUF. 
[Ha CIB Kártyázó Médium  Számlacsomagja van a Főkártyabirtokosnak] 

[Ha CIB Kártyázó Maximum  Számlacsomagja van a Főkártyabirtokosnak] 

A Szerződés létrejöttekor 0 HUF. 
Az előbbiekben meghatározott díj egy kedvezményes díj, mivel a Bank a díjból a 
Főkártyabirtokos lentiekben meghatározott Bankszámla típusára tekintettel, a 
Kondíciós Lista I-ben meghatározott mértékű kedvezményt nyújtja. 
 

[Ha csak Kondíciós Lista I. van] 
A hitelkártyaszámla vezetési díj mértékére a hitelkártyaszámla vezetési díj 
esedékességének napján hatályos mindenkori Kondíciós Lista I-ben 
meghatározott mérték az irányadó.  
 
[Ha van Kondíciós Lista II] 

A hitelkártyaszámla vezetési díj mértékére a hitelkártyaszámla vezetési díj 
esedékességének napján hatályos mindenkori Kondíciós Lista II-ben és az azt 
kiegészítő Kondíciós Lista I-ben meghatározott mérték az irányadó. 
.  

Opcionálisan felmerülő egyéb díjak, 
jutalékok, költségek  

[Ha csak Kondíciós Lista I. van] 
mindenkor hatályos Kondíciós lista I-ben meghatározott díjak, jutalékok, költségek 
[ Ha van Kondíciós Lista II] 

mindenkor hatályos Kondíciós Lista II-ben és azt kiegészítő Kondíciós Lista I-ben 
meghatározott díjak, jutalékok, költségek 
 

Fizetési eszközhöz és a 
hitelkártyaszámlához kapcsolódó 
valamennyi díjak és jutalékok  

[Ha csak Kondíciós Lista I. van] 
mindenkor hatályos Kondíciós lista I-ben meghatározott díjak, jutalékok, költségek 
[Ha van Kondíciós Lista II] 

mindenkor hatályos Kondíciós Lista II-ben és azt kiegészítő Kondíciós Lista I-ben 
meghatározott díjak, jutalékok, költségek 
 

II. Hitelkártya-szerződés általános feltételei 

 

1. Jelen Szerződés, mint a Főkártyabirtokos és a Bank között létrejött Hitelszerződés alapján a Bank a Hitelkártyaszámlán 
Hitelkeretet nyit és tart a Főkártyabirtokos és a Főkártyabirtokos által erre feljogosított más természetes személy(ek), mint 
Társkártyabirtokos(ok) részére. Jelen Szerződés,  mint a Főkártyabirtokos, a Társkártya birtokos(ok) és a Bank között 

létrejött Keretszerződés alapján a Bank a Hitelkeret erejéig felhasználható Hitelkártyát, mint elektronikus fizetési eszközt 
bocsát ki a Főkártyabirtokos és az általa felhatalmazott Társkártyabirtokos(ok) részére.  Jelen Szerződés alapján a 
Főkártyabirtokos (és Társkártyabirtokos(ok)) jogosult(ak) a Hitelkeret terhére kölcsön(ök) folyósítását kérni. A 
Főkártyabirtokos köteles a Hitelkeret terhére a Főkártyabirtokos (és a Társkártyabirtokos(ok)) részére folyósított 
kölcsön(öke)t a Bank részére jelen Szerződés szerint visszafizetni. Jelen Szerződés, mint a Bank és a Főkártyabirtokos 
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között létrejött Keretszerződés alapján a Bank a Főkártyabirtokos nevére Hitelkártyaszámlát nyit, mely Hitelkártyaszámlán 
a Főkártyabirtokos mint Bankszámla-tulajdonos rendelkezik, a Társkártyabirtokos(ok) pedig mint Rendelkező Személy(ek),  
a Hitelkártya útján jogosult(ak) önállóan rendelkezni a Hitelkártyaszámlán. Jelen Szerződés a Főkártyabirtokos és a Bank 
részéről történő aláírással, a Bank aláírásának napján jön létre.  

  
[Ha csak Kondíciós Lista I. van] 

[ Termék nem a CIB Café] 

[ Termék CIB GOLD és a CIB Pro Kedvezmény vagy a CIB EASY Kedvezménynem kerül alkalmazásra] 

 
1. Keretszerződés általános feltételek:  
A Főkártyabirtokos köteles a főkártya (és társkártya) éves díját a Bank részére megfizetni.  A Hitelkerethez nyilvántartott a 
Hitelkártya-számla számát a Szerződés mellékletét képező, a Főkártyabirtokos részére jelen Szerződés létrejöttét 
követően a Bank által küldött Értesítő levél tartalmazza. 
 
Hitelszerződés általános feltételek:  
A Főkártyabirtokos (és a Társkártyabirtokos(ok)) a Hitelkeretet vásárlásra, készpénzfelvételre jogosult használni, a 
Főkártyabirtokos továbbá a  Tranzakciós Megbízásokat adhat a Hitelkeret erejéig.  A Főkártyabirtokos köteles a Kondíciós 
Lista I-ben meghatározott Kamatot a KÜSZ I.--ben meghatározott esetekben megfizetni. Ha a Főkártyabirtokos a Minimum 
Fizetendő összeg megfizetésével késedelembe esik köteles a Kondíciós Lista I-ben meghatározott mértékű díjat 
megfizetni a késedelmes megfizetés miatt.  

 
Hitelszerződés és Keretszerződés közös általános rendelkezések:  
A Főkártyabirtokos köteles a Kondíciós Lista I-ben meghatározott díjakat, jutalékokat, költségeket azok felmerülése esetén 
megfizetni továbbá a Hitelkártya-Tranzakciós Megbízások díjait megfizetni.  
 

[Ha a Termék típusa= CIB Cafe hitelkártya] 

2.  Keretszerződés általános feltételek:  
A Főkártyabirtokos köteles a főkártya (és társkártya) éves díját és a Hitelkártyaszámla vezetési díjat havonta  a Bank 
részére megfizetni.  A Hitelkerethez nyilvántartott a Hitelkártya-számla számát a Szerződés mellékletét képező, a 
Főkártyabirtokos részére jelen Szerződés létrejöttét követően a Bank által küldött Értesítő levél tartalmazza. 

 
Hitelszerződés általános feltételek:  
A Főkártyabirtokos (és a Társkártyabirtokos(ok)) a Hitelkeretet vásárlásra, készpénzfelvételre jogosult használni, a 
Főkártyabirtokos továbbá a  Tranzakciós Megbízásokat adhat a Hitelkeret erejéig.  A Főkártyabirtokos köteles a Kondíciós 
Lista I-ben meghatározott Kamatot az KÜSZ I-ben meghatározott esetekben megfizetni. Ha a Főkártyabirtokos a Minimum 
Fizetendő összeg megfizetésével késedelembe esik köteles a Kondíciós Lista I-ben meghatározott mértékű díjat 
megfizetni a késedelmes megfizetés miatt.  
 
Hitelszerződés és Keretszerződés közös általános rendelkezések:  
A Főkártyabirtokos köteles a Kondíciós Lista I-ben meghatározott díjakat, jutalékokat, költségeket azok felmerülése esetén 
illetve az Igénylőlapon meghatározott kiegészítő szolgáltatások választása esetén, azok díját továbbá a Hitelkártya-
Tranzakciós Megbízások díjait megfizetni.  
 

[Alt – Ha van Kondíciós Lista II] 

[Alt – Termék nem a CIB Café] 

Alt – Termék CIB GOLD és a CIB Pro Kedvezmény nem kerül alkalmazásra] 

 

2.Keretszerződés általános feltételek:  
A Főkártyabirtokos köteles a főkártya (és társkártya) éves díját a Bank részére megfizetni. A Hitelkerethez nyilvántartott a 
Hitelkártya-számla számát a Szerződés mellékletét képező, a Főkártyabirtokos részére jelen Szerződés létrejöttét 
követően a Bank által küldött Értesítő levél tartalmazza. 
 
 Hitelszerződés általános feltételek:  
A Főkártyabirtokos (és a Társkártyabirtokos(ok)) a Hitelkeretet vásárlásra, készpénzfelvételre jogosult használni, a 
Főkártyabirtokos továbbá a  Tranzakciós Megbízásokat adhat a Hitelkeret erejéig.  A Főkártyabirtokos köteles a Kondíciós 
Lista II-ben és azt kiegészítő Kondíciós Lista I-ben meghatározott Kamatot a KÜSZ I.-ben meghatározott esetekben 
megfizetni. Ha a Főkártyabirtokos a Minimum Fizetendő összeg megfizetésével késedelembe esik köteles a Kondíciós 
Lista II-ben és azt kiegészítő Kondíciós Lista I-ben meghatározott mértékű díjat megfizetni a késedelmes megfizetés miatt.  
 
Hitelszerződés és Keretszerződés közös általános rendelkezések:  
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A Főkártyabirtokos köteles a Kondíciós Lista II-ben és azt kiegészítő Kondíciós Lista I-ben meghatározott díjakat, 
jutalékokat, költségeket azok felmerülése esetén megfizetni továbbá a Hitelkártya-Tranzakciós Megbízások díjait 
megfizetni.  
 

[Ha a Termék nem a CIB Café és CIB Pro Kedvezmény  alkalmazásra kerül] 

[Ha a Termék CIB GOLD és CIB Pro Kedvezmény alkalmazásra kerül] 

 

2.1. A CIB Pro Kedvezménycsomagra tekintettel nyújtott kedvezmény alkalmazásáról szóló rendelkezések 

 
A Felek rögzítik, hogy a Bank és a Főkártyabirtokos munkáltatója (továbbiakban: Partner) között együttműködési 
megállapodás jött létre a CIB Pro Kedvezménycsomagra vonatkozóan, mely alapján a Bank a Főkártyabirtokos részére a 
Kondíciós Lista II-ben foglaltak szerint a Hitelkártyát a sztenderd kondíciókhoz képest kedvezményesen nyújtja.  

 
A Főkártyabirtokos kijelenti, hogy a Szerződés aláírásakor megismerte azokat az okokat, amelyek bekövetkezése esetén a 
Bank jogosult egyoldalúan, az Üzletfél számára kedvezően módosítani a CIB Pro kedvezménycsomag keretében nyújtott 
kedvezményeket. 

 
 
 
[Ha a Termék nem a CIB Café és a CIB EASY Kedvezmény alkalmazásra kerül] 

[Ha a Termék CIB GOLD és CIB EASY Kedvezmény alkalmazásra kerül] 

 

2.1. A CIB EASY Kedvezményprogramra tekintettel nyújtott kedvezmény alkalmazásáról szóló rendelkezések 

 
A Felek rögzítik, hogy a Bank és a Főkártyabirtokos munkáltatója (továbbiakban: Partner) között csatlakozási 
megállapodás jött létre a CIB EASY Kedvezményhoz, mely alapján a Bank az Főkártyabirtokos részére a Kondíciós Lista 
II-ben foglaltak szerint a Hitelkártyát a sztenderd kondíciókhoz képest kedvezményesen nyújtja.  

 
A Főkártyabirtokos kijelenti, hogy a Szerződés aláírásakor megismerte azokat az okokat, amelyek bekövetkezése esetén a 
Bank jogosult egyoldalúan, az Üzletfél számára kedvezően módosítani a CIB EASY kedvezménycsomag keretében 
nyújtott kedvezményeket. 

 

[Ha a Termék típusa= CIB Cafe hitelkártya]  
2.  
Keretszerződés általános feltételek:  
A Főkártyabirtokos köteles a főkártya (és társkártya) éves díját és a Hitelkártyaszámla vezetési díjat havonta  a Bank 
részére megfizetni. A Hitelkerethez nyilvántartott a Hitelkártya-számla számát a Szerződés mellékletét képező, a 
Főkártyabirtokos részére jelen Szerződés létrejöttét követően a Bank által küldött Értesítő levél tartalmazza. 
 
Hitelszerződés általános feltételek:  
A Főkártyabirtokos (és a Társkártyabirtokos(ok)) a Hitelkeretet vásárlásra, készpénzfelvételre jogosult használni, a 
Főkártyabirtokos továbbá a  Tranzakciós Megbízásokat adhat a Hitelkeret erejéig.  A Főkártyabirtokos köteles a Kondíciós 
Lista II-ben és azt kiegészítő  Kondíciós Lista I-ben meghatározott Kamatot az KÜSZ I.-ben meghatározott esetekben 
megfizetni. Ha a Főkártyabirtokos a Minimum Fizetendő összeg megfizetésével késedelembe esik köteles a Kondíciós 
Lista II-ben és azt kiegészítő Kondíciós Lista I-ben meghatározott mértékű díjat megfizetni a késedelmes megfizetés miatt.  
 
Hitelszerződés és Keretszerződés közös általános rendelkezések:  
A Főkártyabirtokos köteles a Kondíciós Lista I-ben meghatározott díjakat, jutalékokat, költségeket azok felmerülése esetén 
illetve az Igénylőlapon meghatározott kiegészítő szolgáltatások választása esetén, azok díját megfizetni továbbá a 
Hitelkártya-Tranzakciós Megbízások díjait megfizetni.  

 
[Ha a Termék  CIB Café és a CIB Pro Kedvezmény alkalmazásra kerül] 

2.1. A CIB Pro Kedvezménycsomagra tekintettel nyújtott kedvezmény alkalmazásáról szóló rendelkezések 

 
A Felek rögzítik, hogy a Bank és a Főkártyabirtokos munkáltatója (továbbiakban: Partner) között együttműködési 
megállapodás jött létre a CIB Pro Kedvezménycsomagra vonatkozóan, mely alapján a Bank az Adós részére a Kondíciós 
Lista II-ben foglaltak szerint a Hitelkártyát a sztenderd kondíciókhoz képest kedvezményesen nyújtja.  

 
A Főkártyabirtokos kijelenti, hogy a Szerződés aláírásakor megismerte azokat az okokat, amelyek bekövetkezése esetén a 
Bank jogosult egyoldalúan, az Üzletfél számára kedvezően módosítani a CIB Pro kedvezménycsomag keretében nyújtott 
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kedvezményeket. 

 
[Ha a Termék  CIB Café és CIB EASY Kedvezmény alkalmazásra kerül] 

2.1. A CIB EASY Kedvezményprogramra tekintettel nyújtott kedvezmény alkalmazásáról szóló rendelkezések 

 
A Felek rögzítik, hogy a Bank és a Főkártyabirtokos munkáltatója (továbbiakban: Partner) között csatlakozási 
megállapodás jött létre a CIB EASY Kedvezményhoz, mely alapján a Bank az Főkártyabirtokos részére a Kondíciós Lista 
II-ben foglaltak szerint a Hitelkártyát a sztenderd kondíciókhoz képest kedvezményesen nyújtja.  

 
A Főkártyabirtokos kijelenti, hogy a Szerződés aláírásakor megismerte azokat az okokat, amelyek bekövetkezése esetén a 
Bank jogosult egyoldalúan, az Üzletfél számára kedvezően módosítani a CIB Pro kedvezménycsomag keretében nyújtott 
kedvezményeket. 

 
[Ha a  Termék neve- CIB Café hitelkártya és CIB Kártyázó Médium Számlacsomagja van az ügyfélnek]  

3.Az egyes bankszámla típusokra tekintettel nyújtott kedvezmény alkalmazásáról szóló rendelkezések 

 

A Felek rögzítik, hogy a Főkártyabirtokos forint  Bankszámlájának típusa CIB Kártyázó Médium Számlacsomag, melyre 

tekintettel a Bank a Főkártyabirtokos részére a Kondíciós Lista I-ben meghatározott sztenderdre vonatkozó kondíciókhoz képest 
kedvezményeket nyújt.  

 
A Főkártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a kedvezmény megszűnik a forint Bankszámlára vonatkozó Bankszámlaszerződés 
megszűnésével vagy a forint Bankszámlára vonatkozó Bankszámlaszerződés más számlára vonatkozó módosításával. A 
kedvezmény megszűnésének időpontjától a Főkártyabirtokos a kedvezményre nem jogosult, mely alapján a megszűnését 
követően, a kondíciókra a Kondíciós Lista I. sztenderd díjai az irányadóak. 
 
A Bank a Kondíciós Lista I-ben meghatározott kamat, díj, költség mértékét, illetve az egyéb szerződéses feltételeket a mindenkori 
hatályos KÜSZ szerint jogosult egyoldalúan az Üzletfél számára – akár kedvezőtlenül is – módosítani. Ennek megfelelően a 
kedvezmény mértéke (akár 100%-os mértékben) és a kedvezménnyel érintett termékek és banki szolgáltatások standard kondíciói 
is módosulhatnak. 

 
[Alt – Termék neve- CIB Café hitelkártya és CIB Kártyázó Maximum Számlacsomagja van az ügyfélnek]  

[Alt – Termék neve- CIB Gold hitelkártya és CIB Kártyázó Maximum Számlacsomagja van az ügyfélnek]  

3. Az egyes bankszámla típusokra tekintettel nyújtott kedvezmény alkalmazásáról szóló rendelkezések 

 

A Felek rögzítik, hogy a Főkártyabirtokos forint Bankszámlájának típusa CIB Kártyázó Maximum Számlacsomag, melyre 

tekintettel a Bank a Főkártyabirtokos részére a Kondíciós Lista I-ben meghatározott sztenderdre vonatkozó kondíciókhoz képest 
kedvezményeket nyújt.  

 
A Főkártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a kedvezmény megszűnik a forint Bankszámlára vonatkozó Bankszámlaszerződés 
megszűnésével vagy a forint Bankszámlára vonatkozó Bankszámlaszerződés más számlára vonatkozó módosításával. A 
kedvezmény megszűnésének időpontjától a Főkártyabirtokos a kedvezményre nem jogosult, mely alapján a megszűnését 
követően, a kondíciókra a Kondíciós Lista I. sztenderd díjai az irányadóak. 
 
A Bank a Kondíciós Lista I-ben meghatározott kamat, díj, költség mértékét, illetve az egyéb szerződéses feltételeket a mindenkori 
hatályos KÜSZ szerint jogosult egyoldalúan az Üzletfél számára – akár kedvezőtlenül is – módosítani. Ennek megfelelően a 
kedvezmény mértéke (akár 100%-os mértékben) és a kedvezménnyel érintett termékek és banki szolgáltatások standard kondíciói 
is módosulhatnak. 

 

 
[Ha a Termék neve- CIB Gold hitelkártya és CIB Prémium Extra Számlája van a Főkártyabirtokosnak]  

 

3.Az egyes bankszámla típusokra tekintettel nyújtott kedvezmény alkalmazásáról szóló rendelkezések 

 

A Felek rögzítik, hogy a Főkártyabirtokos forint Bankszámlájának típusa CIB Prémium Extra Számla, melyre tekintettel a Bank 

a Főkártyabirtokos részére a Kondíciós Lista I-ben meghatározott sztenderdre vonatkozó kondíciókhoz képest kedvezményeket 
nyújt.  

 
A Főkártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a kedvezmény megszűnik a forint Bankszámlára vonatkozó Bankszámlaszerződés 
megszűnésével vagy a forint Bankszámlára vonatkozó Bankszámlaszerződés más számlára vonatkozó módosításával. A 
kedvezmény megszűnésének időpontjától a Főkártyabirtokos a kedvezményre nem jogosult, mely alapján a megszűnését 
követően, a kondíciókra a Kondíciós Lista I. sztenderd díjai az irányadóak. 
 
A Bank a Kondíciós Lista I-ben meghatározott kamat, díj, költség mértékét, illetve az egyéb szerződéses feltételeket a 
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mindenkori hatályos KÜSZ szerint jogosult egyoldalúan az Üzletfél számára – akár kedvezőtlenül is – módosítani. Ennek 
megfelelően a kedvezmény mértéke (akár 100%-os mértékben) és a kedvezménnyel érintett termékek és banki szolgáltatások 
standard kondíciói is módosulhatnak. 

 
[Ha a Termék neve- CIB Gold, vagy CIB Café hitelkártya és CIB ECO Plusz Számlája van a Főkártyabirtokosnak]  

3.Az egyes bankszámla típusokra tekintettel nyújtott kedvezmény alkalmazásáról szóló rendelkezések 

 

A Felek rögzítik, hogy a Főkártyabirtokos forint Bankszámlájának típusa CIB ECO Plusz Bankszámla, melyre tekintettel a Bank a 

Főkártyabirtokos részére a Kondíciós Lista I-ben meghatározott sztenderdre vonatkozó kondíciókhoz képest kedvezményeket 
nyújt.  

 
A Főkártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződésben meghatározott kedvezmény megszűnik a forint Bankszámlára 
vonatkozó Bankszámlaszerződés megszűnésével vagy a forint Bankszámlára vonatkozó Bankszámlaszerződés más számlára 
való módosításával. A jelen Szerződésben meghatározott kedvezmény megszűnésének időpontjától a kondíciókra a Kondíciós 
Lista I. sztenderd kondíciói, vagy arra való jogosultság esetén a Kondíciós Lista I-ben meghatározott sztenderd kondíciók 
kedvezménnyel csökkentett mértéke az irányadó. 
  
A Bank a Kondíciós Lista I-ben meghatározott kamat, díj, költség mértékét, illetve az egyéb szerződéses feltételeket a mindenkori 
hatályos KÜSZ szerint jogosult egyoldalúan az Üzletfél számára – akár kedvezőtlenül is – módosítani. Ennek megfelelően a 
kedvezmény mértéke (akár 100%-os mértékben) és a kedvezménnyel érintett termékek és banki szolgáltatások sztenderd 
kondíciói is módosulhatnak. 

 
[Ha a  Termék neve- CIB Café hitelkártya és CIB ECO Számlája van a Főkártyabirtokosnak]  

3.Az egyes bankszámla típusokra tekintettel nyújtott kedvezmény alkalmazásáról szóló rendelkezések 

 
A Felek rögzítik, hogy a Főkártyabirtokos forint Bankszámlájának típusa CIB ECO Bankszámla, melyre tekintettel a Bank a 
Főkártyabirtokos részére a Kondíciós Lista I-ben meghatározott sztenderdre vonatkozó kondíciókhoz képest kedvezményeket 
nyújt.  

 
A Főkártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződésben meghatározott kedvezmény megszűnik a forint Bankszámlára 
vonatkozó Bankszámlaszerződés megszűnésével vagy a forint Bankszámlára vonatkozó Bankszámlaszerződés más számlára 
való módosításával. A jelen Szerződésben meghatározott kedvezmény megszűnésének időpontjától a kondíciókra a Kondíciós 
Lista I. sztenderd kondíciói, vagy arra való jogosultság esetén a Kondíciós Lista I-ben meghatározott sztenderd kondíciók 
kedvezménnyel csökkentett mértéke az irányadó. 
  
A Bank a Kondíciós Lista I-ben meghatározott kamat, díj, költség mértékét, illetve az egyéb szerződéses feltételeket a mindenkori 
hatályos KÜSZ szerint jogosult egyoldalúan az Üzletfél számára – akár kedvezőtlenül is – módosítani. Ennek megfelelően a 
kedvezmény mértéke (akár 100%-os mértékben) és a kedvezménnyel érintett termékek és banki szolgáltatások sztenderd 
kondíciói is módosulhatnak. 

 
 
4. A Felek megállapodnak, hogy az alábbi körben jogosultak jelen Szerződést azonosított elektronikus úton közös 
megegyezéssel módosítani: a) hitelkeret összegében, beleértve a hitelkeret összegének növelését, csökkentését, b) hitelkártya 
típusát c) Fordulónap (számlakivonat készítés napja).  A Felek rögzítik, hogy az azonosított elektronikus úton létrejött 
szerződésmódosítás írásbeli szerződésnek minősül.  
 

5.  A Felek rögzítik és a Főkártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Szerződésben meghatározott kamatok, díjak, költségek 
vonatkozásban módosulási ok a Kondíciós Lista II. szerinti ügyfélstátusz bármely módon történő megszűnése vagy a Partner 
és a Bank között a Kondíciós Lista II. alapjául szolgáló együttműködés bármely módon történő megszűnése vagy a Kondíciós 
Lista II-ben meghatározott idő eltelte, mely esetben a módosulási ok bekövetkeztét követően a Kondíciós Lista I-ben 
meghatározott kamatok, díjak, jutalékok az irányadóak jelen Szerződésre.  
 

[ Ha csak Kondíciós Lista I. van] 
A Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés a közöttük lévő megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza.  A Szerződésben nem 
szabályozott kérdésekben a jelen Szerződés mellékletébe foglalt,  a mindenkori hatályos  LÜSZ, KÜSZ I., KÜSZ II.  és a 
Kondíciós Lista I., Bankszámla Kondíciós Lista, Visszaigazoló/értesítő levél rendelkezései az irányadók. A Szerződés Bank 
általi, egyoldalú módosítása szabályait és okait a hitelkeret és a hitelkeret terhére folyósított kölcsönökhöz kapcsolódóan 
(Hitelszerződés) a KÜSZ I., a Hitelkártyára, mint fizetési eszközre és a Hitelkártyaszámlára (Elszámolási számlára) 
vonatkozóan a LÜSZ tartalmazzák.  
 
A Főkártyabirtokos kijelenti, hogy a Szerződés aláírásakor megismerte azokat az okokat, amelyek bekövetkezése esetén a 
Bank jogosult egyoldalúan - akár a Főkártyabirtokos számára kedvezőtlenül is - módosítani a hiteldíjat és egyéb szerződési 
feltételeket.  



 

Alkalmazandó: 2017.11.30-tól 
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Az Adós elismeri jelen Szerződés aláírásával, hogy a jelen Szerződés megkötése előtt a Bank lehetővé tette, hogy a LÜSZ, 
KÜSZ I., KÜSZ II., Kondíciós Lista I., Bankszámla Kondíciós Lista tartalmát megismerje.  A Főkártyabirtokos jelen Szerződés 
aláírásával igazolja, hogy a LÜSZ-t, KÜSZ I-et, KÜSZ II-t, a Kondíciós Lista I.-et, Bankszámla Kondíciós Listát átvette, 
megértette és elolvasta, és kijelenti, hogy elfogadja ezek tartalmát.   
 
[Ha van Kondíciós Lista II]  

A  Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés a közöttük lévő megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza.  A Szerződésben nem 
szabályozott kérdésekben a jelen Szerződés mellékletébe foglalt, a mindenkori hatályos LÜSZ, KÜSZ I., KÜSZ II. és a 
Kondíciós Lista I., Kondíciós Lista II., Bankszámla Kondíciós Lista, Visszaigazoló/értesítő levél rendelkezései az irányadók. A 
Szerződés a Bank általi, egyoldalú módosítása szabályait és okait a hitelkeret és a hitelkeret terhére folyósított kölcsönökhöz 
kapcsolódóan a KÜSZ I., a Hitelkártyára, mint fizetési eszközre és a Hitelkártyaszámlára (Elszámolási számlára) vonatkozóan 
a LÜSZ tartalmazzák. A Főkártyabirtokos kijelenti, hogy a Szerződés aláírásakor megismerte azokat az okokat, amelyek 
bekövetkezése esetén a Bank jogosult egyoldalúan - akár a Főkártyabirtokos számára kedvezőtlenül is - módosítani a hiteldíjat 
és egyéb szerződési feltételeket.  
A Főkártyabirtokos elismeri jelen Szerződés aláírásával, hogy a jelen Szerződés megkötése előtt a Bank lehetővé tette, hogy a 
LÜSZ., KÜSZ I., KÜSZ II., Kondíciós Lista I., Kondíciós Lista II,  Bankszámla Kondíciós Lista tartalmát megismerje.  Az Adós 
(és Adóstárs) jelen Szerződés aláírásával igazolja, hogy a  LÜSZ, KÜSZ I., KÜSZ II. a Kondíciós Lista I., a Kondíciós Lista II., 
Bankszámla Kondíciós Listát átvette, megértette és elolvasta, és kijelenti, hogy elfogadja ezek tartalmát. 
 
 

 
[ Ha csak Kondíciós Lista I. van] 
Melléklet:  

1. számú melléklet a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat  
2. számú melléklet a fogyasztók részére szóló Bankkártyákra vonatkozó Különös Üzletszabályzat  

3. a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló bankszámlákra és fizetési műveletekre vonatkozó Különös 
Üzletszabályzat 
4. számú melléklet Kondíciós Lista I. 
5. számú melléklet Értesítő levél  
6. számú melléklet Igénylőlap 

 
[Ha van Kondíciós Lista II.] 

1. számú melléklet a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat  
2. számú melléklet a fogyasztók részére szóló Bankkártyákra vonatkozó Különös Üzletszabályzat  
3. a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló bankszámlákra és fizetési műveletekre vonatkozó Különös 

Üzletszabályzat 
4.számú melléklet Kondíciós Lista I., Kondíciós Lista II. 
5.számú melléklet Értesítő levél  
6.számú melléklet Igénylőlap 

 

Kelt: Főkártyabirtokos, Tanúk, Bank aláírása  

 

 


