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Tudnivalók az Optimum és Mastercard Gold Hitelkártyáról 
 

 
 

Bizonyára már Önnel is előfordult, hogy vásárolni szeretett volna, de éppen nem volt a 
pénztárcájában megfelelő mennyiségű készpénz. A CIB Optimum és Mastercard Gold 
Hitelkártyával bármikor, akár hó végén is szabadon vásárolhat, hiszen nem a saját pénzét, hanem 
személyre szabott hitelkeretét költi. Egy hagyományos bankkártya a folyószámlán elhelyezett 
összeg erejéig használható. A CIB Optimum és Mastercard Gold Hitelkártyával viszont a bank 
pénzét használhatja akár 45 napig kamatmentesen és a vásárlással felhasznált összeg után 
pénzvisszatérítést is kap. Ráadásul amíg Ön hitelkártyájával vásárol, megtakarított pénze 
befektetéseiben kamatozhat. 

Tájékoztatjuk, hogy a 45 napos kamatmentesség kizárólag azokra a vásárlási és átutalási típusú 
tranzakció(k)ra vonatkozik, amelye(ke)t a kártyabirtokos az elszámolási időszak első napján hajt 
végre, feltéve, hogy a kártyabirtokos fordulónapon fennálló tartozás összegét határidőre teljes 
mértékben rendezi. Ettől kezdve a kamatmentes periódus minden egyes további napon 1 nappal 
csökken. Tájékoztatjuk, hogy a tartozásba a kártyabirtokos által igénybe vett összege(ke)n felül a 
bank által felszámított kamatok, díjak, költségek is beleszámítanak, ha ilyen kamatok, díjak, vagy 
költségek felmerültek. A készpénzfelvétel nem kamatmentes tranzakció. 

Vásárlás határok nélkül. 

A CIB Optimum és a Mastercard Gold olyan dombornyomott kártyák, amellyel Magyarországon 
mintegy 30 000, világszerte több millió elfogadóhelyen fizethet kényelmesen. Hitelkártyáját 
bevásárlóközpontokban, éttermekben, szállodákban, benzinkutaknál egyaránt szívesen fogadják – 
bármekkora összeget is szeretne kifizetni! A CIB Optimum és Mastercard Gold Hitelkártyával 
külföldön is korlátlan számban, díjmentesen vásárolhat. Használata autóbérlésnél és szállodai 
költségek esetében kifejezetten ideális. Külföldi kiadásait ráér utólag, forintban rendezni. 

Minden részletében kedvező!  
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A hitelkeretet a Bank hitelkártyaszámlán bocsátja a rendelkezésére, ezen kívül nem 
szükséges egyéb bankszámlát nyitnia, sem a CIB Bankhoz utalnia fizetését.  

Rugalmas visszafizetési lehetőséget biztosít, hiszen – választása szerint – fizethet egy összegben 
vagy havonta változó összegű részletekben is.  

A vásárlásra elköltött összeg akár 45 napig kamatmentes, azaz a vásárlások összegére a Bank 
nem számít fel kamatot, ha a fordulónapon fennálló tartozás összegét határidőre teljes mértékben 
rendezi. 

Azonnal készpénzhez juthat.  

A hitelkártya elsősorban vásárlásra szolgál, de készpénz felvételére is alkalmas. Magyarországon 
több mint 4000 bankjegykiadó automatából, világszerte több százezer helyen vehet fel készpénzt. A 
hitelkártyával történő készpénzfelvételnek minden esetben díja van, és a tranzakció terhelésének 
napjától kezdve kamatot számít fel a bank, a készpénzfelvételre tehát az akár 45 nap 
kamatmentesség nem vonatkozik.  

Közüzemi számlák rendezése. 

A CIB Optimum és a Mastercard Gold Hitelkártya kerete terhére akár csoportos beszedési 
megbízást is adhat, ennek összege a vásárláshoz hasonlóan szintén akár 45 napig kamatmentes, 
ha a fordulónapon fennálló tartozás összegét határidőre teljes mértékben rendezi.  

A CIB Optimum és a Mastercard Gold Hitelkártya kerete terhére eseti vagy állandó átutalási 
megbízást is adhat, szintén akár 45 napig kamatmentesen, ha a fordulónapon fennálló tartozás 
összegét határidőre teljes mértékben rendezi. 

Rugalmas visszafizetés  

A fennálló tartozás részleteiről számlakivonat készül minden hónap azonos napján, a fordulónapon. 
Az ezt követő 15 napos türelmi időn belül kell a befizetésnek a hitelkártyaszámlára beérkeznie. Ön 
dönti el, hogy a fennálló tartozást teljes egészében vagy részletekben fizeti vissza.  

Vásárlásait választása szerint visszafizetheti kamatmentesen egy összegben a vásárlás utáni 
hónapban, vagy azt követően havonta, változó összegű részletekben is. 

Annak érdekében, hogy jövedelme érkezéséhez igazíthassa visszafizetési határidejét, új Hitelkártya 
igénylésekor előre megválaszthatja leendő fordulónapját!  

Első fordulónapja az igénylés jóváhagyását követő első ilyen nap lesz (tehát az első elszámolási 
időszak kevesebb lesz, mint 30 nap). Amennyiben a visszafizetési határidő nem banki napra esik, 
akkor az azt követő első banki nap lesz az adott hónapban a visszafizetési határidő. 

Vásárlásai után még pénzvisszatérítést is kaphat! 

A mindenkor aktuális visszatérítési ajánlatunkról bővebben a www.cib.hu/hitelkartyaakcio oldalon és 
az itt elérhető részvételi szabályzatban tájékozódhat. 
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CIB Optimum Hitelkártyához kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások 

Biztonság  

 CIB Hitelkártya havi értesítő (Hitelkártya SMS): a fordulónapon díjmentes sms-üzenetet 
küldünk fennálló tartozásáról, a minimum visszafizetendő összegről, a beérkezési 
határidőről és a rendelkezésre álló hitelkeretről.  

 Választható készpénzfelvételi és napi vásárlási limit. 

 Az induló napi vásárlási limit 100 000 Ft. Ez azt jelenti, hogy naponta csak a limitnek 
megfelelő összeget költheti el kártyájával. A limitet bármikor módosíthatja a nap 24 órájában 
működő CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkon és a CIB Internet Bankon keresztül.  

 Amennyiben kártyáját elveszti, vagy ellopják, azonnal hívja a CIB24 telefonos 
ügyfélszolgálatunkat a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon. A bejelentést követően a 
jogosulatlan használatért a felelősséget teljes egészében a bank viseli, így Önt a bejelentés 
pillanatától kezdve nem érheti kár.  

 

Társkártya  

Lehetősége van közvetlen hozzátartozójának vagy barátjának társkártyát igényelni, ebben az 
esetben, válaszoljon az erre vonatkozó kérdésekre is. A társkártya-, és a főkártyabirtokos egyazon 
hitelkeretet használják! Minden főkártyához összesen 3 darab társkártya igényelhető.  

CIB Kártyafigyelő Szolgáltatás 

A CIB Optimum Hitelkártyához kínáljuk a CIB Mobilbank Kártyafigyelő Rendszert, amely sms-ben 
értesíti Önt a kártyával történt vásárlásokról. 

Apple Pay, Google Pay A CIB Hitelkártyák Apple Pay-ben és Google Wallet-ban történő 
digitalizálásra engedélyezettek, továbbá lehetőség van a mobilapplikációban virtuális kártyát 
generálni a fizikai kártya mellé. 

 

A CIB Mastercard Gold Hitelkártyához kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások  

Utasbiztosítás 

Külföldi utazásaira az CIB Utazásőr Gold szolgáltatás (poggyász-, utazási és balesetbiztosítást) 
tetszőleges számú utazásra érvényes biztosítási védelmet biztosít. A biztosítási szolgáltatást a 
Genertel Biztosító Zrt. nyújta. 

CIB GOLD Asszisztencia 

A CIB Gold Asszisztencia három asszisztencia szolgáltatást tartalmaz, melyek az Autós 
asszisztencia, Háztartási asszisztenciat és az Orvosi asszisztencia. A biztosítási szolgáltatást az 
Europ Assistance S.A. Irish Branch biztosító nyújtja. 
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Biztonság 

 CIB Hitelkártya havi értesítő (Hitelkártya SMS): a fordulónapon díjmentes sms-üzenetet 
küldünk fennálló tartozásáról, a minimum visszafizetendő összegről, a beérkezési 
határidőről és a rendelkezésre álló hitelkeretről.  

 Választható készpénzfelvételi és napi vásárlási limit. 

 Az induló napi vásárlási limit 100 000 Ft. Ez azt jelenti, hogy naponta csak a limitnek 
megfelelő összeget költheti el kártyájával. A limitet bármikor módosíthatja a nap 24 órájában 
működő CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkon és a CIB Internet Bankon keresztül.  

 Amennyiben kártyáját elveszti, vagy ellopják, azonnal hívja a CIB24 telefonos 
ügyfélszolgálatunkat a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon. A bejelentést követően a 
jogosulatlan használatért a felelősséget teljes egészében a bank viseli, így Önt a bejelentés 
pillanatától kezdve nem érheti kár.  

 

CIB Kártyafigyelő Szolgáltatás 

CIB Mobilbank Kártyafigyelő Rendszer: a CIB Gold Hitelkártyájához kínáljuk a CIB Mobilbank 
Kártyafigyelő Rendszert, amely sms-ben értesíti Önt a kártyával történt vásárlásokról és a 
fordulónapi SMS-ben a fennálló tartozásáról, a minimum visszafizetendő összegről, a beérkezési 
határidőről és a rendelkezésre álló hitelkeretről.  
 
Apple Pay, Google Pay 
A CIB Hitelkártyák Apple Pay-ben és Google Wallet-ban történő digitalizálásra engedélyezettek, 
továbbá lehetőség van a mobilapplikációban virtuális kártyát generálni a fizikai kártya mellé. 
 
Azonnali jóváírási ATM befizetés 
A havi minimum visszafizetendő összeg befizetését azonnali jóváírású készpénzbefizetésre 
alkalmas ATM-jeinkben is kezdeményezheti. 
 
Társkártya  
Lehetősége van közvetlen hozzátartozójának vagy barátjának társkártyát igényelni, ebben az 
esetben válaszoljon az erre vonatkozó kérdésekre is. A társkártya-, és a főkártyabirtokos egyazon 
hitelkeretet használják! Minden főkártyához 3 darab társkártya igényelhető.  
 

Igénylési feltételek – CIB Optimum Hitelkártya 
 

 

 

A Bank először megvizsgálja a hitelkártya alapfeltételeinek való megfelelést, mely döntés során a 
Bank a Központi Hitelinformációs Rendszerből átvett adatokat, az Ön által megadott jövedelmi 
adatokat és a CIB Csoport nyilvántartásaiban szereplő adatokat megvizsgálja és dönt előzetesen az 
Ön hitelképességéről.    

Ha az alapfeltétel vizsgálat eredménye pozitív, Ön benyújthatja a hitelkártya igénylését.  A 
hitelkártya igénylést követően a Bank folytatja a hitelképesség vizsgálatot, mely során a Bank 
további szempontok alapján vizsgálja az Ön hitelképességét, továbbá megvizsgálja az igényléshez 
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benyújtott dokumentumokat.  Kedvező hitelbírálati eredmény esetén CIB Optimum Hitelkártyáját 
elkészítjük. A hitelkártyát és a hozzá tartozó PIN kódot postán küldjük el Önnek.  

Igényelhető hitelkeret:  

 Hitelkeret minimum összege: 215.000Ft 

 Hitelkeret maximum összege: 1.000.000Ft 

Főkártyabirtokosra vonatkozó alapfeltételek: 

 Állandó magyarországi lakcímmel rendelkező, devizabelföldi magánszemély 

 Életkor: az igényléskor betöltött minimum 20. életév 

o  65 év feletti igénylő esetén a jóváhagyott hitelkeret összege nem haladhatja meg az 
igénylő nettó jövedelmének 200%-át 

 Minimum havi nettó jövedelem összege: minimum havi nettó jövedelem a teljes 
munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére a jövedelem megszerzésének hónapjára 
megállapított mindenkori minimálbér nettó összegének megfelelő mérték. 

o 2021. évben megszerzett jövedelem esetén: 111 321 Ft 

o 2022. évben megszerzett jövedelem esetén: 133 000 Ft 

 Magánszemély nyilatkozata, hogy hozzájárul az adatai Központi Hitelinformációs 
Rendszerből történő, más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez    

 Magánszemélyről a Központi Hitelinformációs Rendszerben nincs negatív és/vagy 
adósságrendezési eljárással kapcsolatos információ 

 A Bank az ügyfelet hitelképesnek tartja, mely döntés során a Bank figyelembe veszi a 
Központi Hitelinformációs Rendszerből kapott adatokat, a magánszemély által megadott 
jövedelmi adatokat és a CIB Csoport nyilvántartásaiban szereplő adatokat. 

Főkártyabirtokosra vonatkozó igénylési feltételek: 

 Pozitív alapfeltétel vizsgálat  

 Egy magán és egy munkahelyi telefonos elérhetőséggel rendelkezik 

 Alkalmazottak esetén legalább 3 hónapos folyamatos, határozatlan idejű munkaviszony 

Társkártyabirtokosra vonatkozó igénylési feltétel:  

 Életkor: 14 éves életkortól. 

 Minden főkártyához összesen 3 darab társkártya igényelhető 

 

Igénylési feltételek – CIB Mastercard Gold Hitelkártya 
 

 

 

A Bank először megvizsgálja a hitelkártya alapfeltételeinek való megfelelést, mely döntés során a 
Bank a Központi Hitelinformációs Rendszerből átvett adatokat, az Ön által megadott jövedelmi 
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adatokat és a CIB Csoport nyilvántartásaiban szereplő adatokat megvizsgálja és dönt előzetesen az 
Ön hitelképességéről.    

Ha az alapfeltétel vizsgálat eredménye pozitív, Ön benyújthatja az hitelkártya igénylését.  A 
hitelkártya igénylést követően a Bank folytatja a hitelképesség vizsgálatot, mely során a Bank 
további szempontok alapján vizsgálja az Ön hitelképességét továbbá megvizsgálja az igényléshez 
benyújtott dokumentumokat.  Kedvező bírálat esetén CIB Gold Hitelkártyáját elkészítjük. A 
hitelkártyát és a hozzá tartozó PIN kódot postán küldjük el Önnek.  

Igényelhető hitelkeret:  

 Hitelkeret minimum összege: 795.000Ft 

 Hitelkeret maximum összege: 2.000.000Ft 

 

Főkártyabirtokosra vonatkozó alapfeltételek: 

 Állandó magyarországi lakcímmel rendelkező, devizabelföldi magánszemély 

 Életkor: az igényléskor betöltött minimum 20. életév 

o  65 év feletti igénylő esetén a jóváhagyott hitelkeret összege nem haladhatja meg az 
igénylő nettó jövedelemének 200%-át 

 Minimum havi nettó jövedelem: 265.000Ft 

 Magánszemély nyilatkozata, hogy hozzájárul az adatai Központi Hitelinformációs 
Rendszerből történő, más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez    

 Magánszemélyről a Központi Hitelinformációs Rendszerben nincs negatív és/vagy 
adósságrendezési eljárással kapcsolatos információ 

 A Bank az ügyfelet hitelképesnek tartja, mely döntés során a Bank figyelembe veszi a 
Központi Hitelinformációs Rendszerből kapott adatokat, a magánszemély által megadott 
jövedelmi adatokat és a CIB Csoport nyilvántartásaiban szereplő adatokat. 

Főkártyabirtokosra vonatkozó igénylési feltételek: 

 Pozitív alapfeltétel vizsgálat  

 Egy magán és egy munkahelyi telefonos elérhetőséggel rendelkezik 

 Alkalmazottak esetén legalább 3 hónapos folyamatos, határozatlan idejű munkaviszony 

Társkártyabirtokosra vonatkozó igénylési feltétel:  

 Életkor: 14 éves életkortól. 

 Minden főkártyához összesen 3 darab társkártya igényelhető 

 

Az igényléshez szükséges dokumentumok 
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 Érvényes személyi igazolvány vagy útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély 

 Lakcímet igazoló hatósági igazolvány. 

 Az igénylést megelőző 3 teljes havi bankszámlakivonat arról a bankszámláról, amelyre a 
rendszeres jövedelem/nyugdíjellátás/bevétel érkezik (CIB bankszámlára érkező 
jövedelem/nyugdíjjóváírás(ok)-ról nem kell bankszámlakivonatot benyújtani). 

 CIB Bank formanyomtatvány szerint eredeti i munkáltatói igazolás: 1.500.000Ft feletti 
igénylés esetén szükséges, amennyiben még nem érkezik legalább 3 hónapja CIB 
folyószámlára a rendszeres jövedelem/bevétel. 

 

A bankszámlanyitással egyidejű hitelkártyára vonatkozó hitelképesség 
vizsgálat  
 

 

A Bankszámlával még nem rendelkező ügyfeleknek lehetősége van, hogy a bankszámlanyitással 
egyidejűleg kérje a hitelkártyára vonatkozó hitelképesség vizsgálatot.  

A hitelképesség vizsgálatra vonatkozó kérelem Bank általi elfogadásának feltételei:  

 A 20. életévét betöltötte az Ügyfél 

 Az Ügyfél még nem rendelkezik bankszámlával   

 Az Ügyfél egyedüli számlatulajdonosa a bankszámlának   

 A bankszámlára vonatkozó szerződésben az ügyfél úgy nyilatkozott, hogy a 
munkaviszonyának jellege alkalmazott 

 A bankszámlára vonatkozó szerződésben az ügyfél úgy nyilatkozott, hogy a jövedelem 
forrása munkabér 

 A bankszámlára vonatkozó szerződésben az ügyfél megadott egy magán- és egy 
munkahelyi telefonos elérhetőséget 

 Az átutalási megbízás jogcíme alapján megállapítható, hogy az ügyfél fizetési számlájára 
érkező havi igazolt jövedelmének forrása kizárólag munkabér 

 Az átutalási megbízás jogcíme alapján megállapítható magyar nyelven, hogy az ügyfél 
fizetési számlájára érkező havi igazolt jövedelme munkabér 

 munkáltatója Magyarországon bejegyezett cég, így nem szerepel a magyar 
cégnyilvántartásban 

CIB Optimum Hitelkártyához kapcsolódó díjak  
 

 

A Bank éves kártyadíjat számít fel a kibocsátott fő- és társkártya után. A bankkártya éves díját a 
bank évente egy alkalommal vonja le az ügyfél bankszámlájáról/kártyafedezeti számlájáról. A 
bankkártya első éves díjának levonása a bankkártya aktiválásakor, de legkésőbb a kibocsátást 
követő hónap végén történik.  
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A Optimum Hitelkártyával történő vásárláskor a bank sem belföldön, sem külföldön nem számít fel 
külön díjat. 

Amennyiben a minimum fizetendő összeg (a fordulónapon fennálló tartozás 5,5 %-a, de minimum 
3000 forint) a türelmi időn belül nem kerül megfizetésre, úgy a havi hitelkamaton felül a Bank 
késedelmi díjat is felszámít. 

Fizetési késedelem esetén a Banknak jogában áll a hitelkártya használatát korlátozni vagy 
megtiltani mindaddig, amíg a kártyabirtokos minimum befizetési kötelezettségének nem tett eleget. 

Amennyiben nem kerül teljes egészben visszafizetésre a türelmi időn belül a fordulónapon fennálló 
tartozás, akkor a Bank a tartozás összege után a havi kamatot számít fel a tranzakció napjától a 
visszafizetésig. 

A CIB Hitelkártya készpénz felvételre is alkalmas, de ennek minden esetben külön díja van, és a 
tranzakció napjától kezdve havi kamatot számít fel rá a bank.  

A hitelkeret esetleges túllépésért a bank díjat számít fel elszámolási periódusonként egy 
alkalommal. 

Ellopott, elhagyott vagy megrongálódott bankkártya, valamint elfelejtett PIN kód pótlása esetén a 
bank díjat számít fel.  

A CIB Optimum Hitelkártyára vonatkozóan, illetve a kapcsolódó szolgáltatások után Bank a 
mindenkor érvényben lévő Kondíciós lista szerinti költséget, díjat számolja fel.  

THM: CIB Optimum Hitelkártya: 37,18 % 

A feltüntetett THM értékének számítása az aktuális feltételek, 375.000.- Ft hitelkeret és 3 éves 
futamidő figyelembevételével történt. A hitelkártya nem egyenletes törlesztésű hitelnek 
minősül.   Elszámolási időszak hossza: 30 nap. 

CIB Optimum Hitelkártyára vonatkozó reprezentatív példa 1. évre: 375 000 Ft hitelösszeg és a teljes 
felhasznált hitelkeret vissza nem fizetése esetén, 2,47% mértékű havi hitelkamat, 2 800 Ft összegű 
főkártya díj, 250 Ft havi számlavezetési díj figyelembevételével, a hitelkeret teljes díja 102 144 Ft, a 
fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 477 144 Ft. A hitelkamat típusa változó. 

CIB Mastercard Gold Hitelkártyához kapcsolódó díjak  
 

 

A Bank éves kártyadíjat számít fel a kibocsátott fő- és társkártya után. A bankkártya éves díját a 
bank évente egy alkalommal vonja le az ügyfél bankszámlájáról/kártyafedezeti számlájáról. A 
bankkártya első éves díjának levonása a bankkártya aktiválásakor, de legkésőbb a kibocsátást 
követő hónap végén történik.  

A CIB Mastercard Gold Hitelkártyával történő vásárláskor a bank sem belföldön, sem külföldön nem 
számít fel külön díjat. 

Amennyiben a minimum összeg (a fordulónapon fennálló tartozás 5 %-a, de minimum 3000 forint) a 
türelmi időn belül nem kerül befizetésre, úgy a kamaton túl a Bank késedelmi díjat is felszámít. 
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Fizetési késedelem esetén a hitelkártya egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan használható 
mindaddig, amíg a kártyabirtokos befizetési kötelezettségének nem tesz eleget. 

Amennyiben nem kerül teljes egészben visszafizetésre az adott periódusban felhasznált havi 
hitelösszeg, akkor a CIB Hitelkártyával elköltött összeg után kamatot számít fel a bank. 

A CIB Hitelkártya készpénz felvételre is alkalmas (készpénzfelvételnek minősül a postai tranzakció 
is!), de ennek minden esetben külön díja van, és a tranzakció napjától kezdve kamatot számít fel rá 
a bank.  

A hitelkeret esetleges túllépéséért minden esetben a kártyabirtokos tartozik kizárólagos 
felelősséggel, melynek díja alkalmanként kerül felszámításra a hitelkeret terhére. 

A hitelkeret esetleges túllépésért a bank díjat számít fel elszámolási periódusonként egy 
alkalommal. 

Ellopott, elhagyott vagy megrongálódott bankkártya, valamint elfelejtett PIN kód pótlása esetén a 
bank díjat számít fel.  

A CIB Mastercard Gold Hitelkártyára vonatkozóan, illetve a kapcsolódó szolgáltatások után 
Bank a mindenkor érvényben lévő Kondíciós lista szerinti költséget, díjat számolja fel.  

THM: CIB Mastercard Gold Hitelkártya: 39,58 % 

A feltüntetett THM értékének számítása az aktuális feltételek, 795.000.- Ft hitelkeret és 3 éves 
futamidő figyelembevételével történt. A hitelkártya nem egyenletes törlesztésű hitelnek 
minősül.   Elszámolási időszak hossza: 30 nap. 

A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok 
figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat.  

CIB Mastercard Gold Hitelkártyára vonatkozó reprezentatív példa 1. évre: 795 000 Ft hitelösszeg és 
a teljes felhasznált hitelkeret vissza nem fizetése esetén, 2,47% mértékű havi hitelkamat, 15 800 Ft 
összegű főkártya díj, 250 Ft havi zárlati díj figyelembevételével, a hitelkeret teljes díja 218 022 Ft, a 
fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 968 022 Ft. A hitelkamat típusa változó. 

Szerződéses feltételek – CIB Optimum Hitelkártya 
 

 

 

A CIB Optimum Hitelkártya és a kamatmentesség részletes, a CIB Optimum hitelkártyára vonatkozó 
kondíciós lista, a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági 
Üzetszabályzat, a fogyasztók részére szóló Bankkártyákra vonatkozó Különös Üzletszabályzat és a 
fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Bankszámlákra és fizetési műveletekre vonatkozó 
Különös Üzletszabályzat, a biztosítás részletes feltételeit a vonatkozó biztosítási feltétel 
tartalmazza, amelyek megtalálhatóak bankfiókjainkban, illetve www.cib.hu honlapunkon.  

Jelen tájékoztató nem teljes körű. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. 
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Szerződéses feltételek – CIB Mastercard Gold Hitelkártya 
 

 

 

A CIB Gold Hitelkártya és a kamatmentesség részletes feltételeit a fogyasztók és egyéni vállalkozók 
részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat, a fogyasztók részére szóló Bankkártyákra 
vonatkozó Különös Üzletszabályzat, a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló 
Bankszámlákra és fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat és a „CIB Mastercard 
Standard és Gold Hitelkártya Magánszemélyekrészére” című kondíciós lista tartalmazza.  

A CIB GOLD Hitelkártyához automatikusan kapcsolódik CIB Utazásőr és CIB GOLD Asszisztencia 
csoportos biztosítás, melyek részletes feltételeit a vonatkozó biztosítási feltételek tartalmazzák, 
amik az alábbi linken érhetőek el: 
www.cib.hu/Maganszemelyek/bankkartyak/mastercard_gold_hitelkartya. CIB Utazásőr és CIB 
GOLD Asszisztencia biztosítások önállóan nem vehetőek igénybe, illetve a biztosítások biztosítottra 
eső biztosítási díját a Bank fizeti meg, a kártyabirtokost biztosítási díj megfizetésének 
kötelezettsége nem terheli 
 A CIB Utazásőr és CIB Gold Asszisztencia csoportos biztosítások szerződője a CIB Bank Zrt., aki 
csoportos biztosítási szerződéshez kapcsolódóan a kártyabirtokosok, mint biztosítottak biztosítotti 
jogviszonya létrehozásában és csoportos biztosítási szerződés teljesítésében a Genertel Biztosító 
Zrt. és az Europ Assistance S.A. Irish Branch függő ügynökeként biztosításközvetítői tevékenységet 
is végez. A CIB Bank Zrt. függő ügynöki tájékoztatója az alábbi linken érhető el: 
www.cib.hu/Maganszemelyek/Biztositasok 
 

Jelen tájékoztató nem teljes körű. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. 

Felhívjuk szíves figyelmét a „Hasznos tanácsok hitelfelvétel előtt” elnevezésű tájékoztatónkra, 
amely CIB24-en, a www.cib.hu honlapunkon és a Bankfiókjainkban érhető el. 

A CIB Bank felelős pénzügyi szolgáltatóként javasolja, hogy döntése előtt körültekintően 
tájékozódjon! A pénznek ára van! Számoljon, mielőtt hitelt vesz fel! További segítség: 
www.mnb.hu/penzugyinavigator 

Amikor az igényelt hitelkeret összegéről dönt, kérjük, hogy az egész háztartása teljes teherviselő 
képességét vegye figyelembe, hiszen egy nem várt rendkívüli esemény (munkanélküliség, tartós 
betegség) miatt megnehezülhet a felhasznált hitelkeret visszafizetését.  

Személyre szabott tájékoztatásért forduljon munkatársunkhoz bizalommal   

bármelyik CIB bankfiókban, vagy hívja az éjjel-nappal hívható CIB Hitelvonalat a (+36 1) 399 8888 

számon! 


