SAJTÓKÖZLEMÉNY

Lényegesen kedvezőbb számlavezetési feltételek a CIB Bankban
A járványhelyzet miatt most nem várja el a kedvezményes lakossági számlavezetési
díjakhoz szükséges feltételek teljesítését a bank
Budapest, 2020. május 7. – Mivel a járványhelyzetben a napi pénzügyek intézése is
más, illetve sajnos sokak jövedelmi helyzete is megváltozott, a CIB Bank most nem
várja el azoktól az ügyfeleitől a kedvezményes számlavezetési díjak feltételeinek való
megfelelést, akik azokat korábban rendszeresen teljesítették.
A koronavírus-járvány és annak közvetett gazdasági következményei miatt 2020. május
elsejétől lényegesen kedvezőbb számlavezetési feltételekkel bankolhatnak a CIB Bank
lakossági ügyfelei. A pénzintézet módosította a lakossági folyószámlák számlavezetési
díjkedvezményeinek feltételeit:
-

-

-

A CIB ECO Bankszámla és a CIB ECO Plusz Bankszámla esetében azon
ügyfeleknek, akiknek 2019. november, december és 2020. január, február hónapok
közül legalább háromban érkezett – ECO esetén nettó minimálbér összegű, 99 085
Ft, ECO Plusz esetén 450.000 Ft – jóváírás átutalással a számlájukra, a bank
elengedi a havi számlavezetési díjat az év végéig abban az esetben is, ha nem
érkezik a számlájukra az adott hónapot megelőző hónapban a kedvezményes
számlavezetési díjhoz elvárt jóváírás.
A CIB Online Számlacsomag esetében is jár a kedvezményes számlavezetési díj
az év végéig feltételek teljesítése nélkül mindazoknak, akik az előírt bejövő átutalást
(50 000 Ft) és a meghatározott online tranzakciószámot 2019. november, december
és 2020. január, február hónapok közül legalább háromban teljesítették.
A CIB Kártyázó Számlacsomagok esetében a kedvezmények igénybevételéhez
szükséges kártyás vásárlások darabszámát 2 hónapon keresztül a felére csökkenti
a CIB Bank annak érdekében, hogy a kártyát kevesebb alkalommal használó
ügyfelek is részesülhessenek a kedvezményes számlavezetési díjban. Így akár a
számlavezetési díj kétharmadát is visszakaphatja az, aki legalább 15 kártyás
vásárlást bonyolít le – megérheti tehát már a kisebb összegű vásárlásokat is
kártyával intézni, e tranzakciókhoz az esetek többségében PIN kódra sincs szükség.

Az egyoldalú módosítás az ügyfeleknek kedvezőbb feltételeket teremt, azokat nem kell
igényelni, automatikusan életbe lépnek.
A CIB Bank nemcsak meglévő, de új ügyfeleinek is kínál akár ingyenes számlavezetést,
20.000 forint értékig ingyenes belföldi átutalásokkal és online számlanyitás esetén akár
10.000 forintot jóvá is ír a bank az ügyfél új számláján.
CIB Bank
A CIB Bank az Intesa Sanpaolo Csoport leányvállalata. Meghatározó anyabanki háttérrel és több mint 40 éves
tapasztalattal univerzális hitelintézetként a kereskedelmi banki és befektetési szolgáltatások teljes körét nyújtja,
amelyet leányvállalatai (CIB Lízing, CIB Alkusz) termékei, konstrukciói egészítenek ki. A CIB Bank országos
lefedettséget jelentő fiókhálózatával áll rendelkezésére több mint 420 ezer ügyfelének, miközben folyamatosan
keresi az innovatív, ügyfeleire szabott megoldásokat. A CIB Bank szolgáltatásai társas vállalkozások,
intézmények, önkormányzatok és egyéni vállalkozók, valamint lakossági ügyfelek számára egyaránt elérhetők.
A bankfiókok mellett rendkívül sokféle elektronikus csatorna is az ügyfelek rendelkezésére áll pénzügyeik gyors

és kényelmes intézéséhez, mint például a CIB Internet Bank, a CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás
vagy az eBroker információs és értékpapír-kereskedési rendszer.
További információ
CIB Bank Kommunikáció
kommunikacio@cib.hu

A tájékoztatás nem teljes körű, a bankszámlára vonatkozó részletes feltételeket a vonatkozó kondíciós
listák, a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Bankszámlákra és a fizetési műveletekre
vonatkozó Különös Üzletszabályzat, valamint a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános
Lakossági Üzletszabályzat tartalmazza, melyek megtalálhatóak a www.cib.hu honlapon, valamint a CIB
bankfiókokban.

