
 

 
HIRDETMÉNY 

 
A CIB EASY KEDVEZMÉNYPROGRAM KONDÍCIÓS LISTA VÁLTOZÁSÁRÓL 

 
 
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám.: 01-10-041004) tájékoztatja 
Ügyfeleit, hogy a CIB EASY Kedvezményprogramra vonatkozó kondíciós lista 2021. augusztus 1-jei 
hatállyal a következők szerint változik. 
 
  
2021. augusztus 1. napja előtt hatályos rendelkezések 
 

CIB ECO Bankszámla és CIB ECO Plusz Bankszámla mellé igényelhető 
kiegészítő szolgáltatásra vonatkozó kedvezmény: 
 
 

Kedvezménnyel érintett termék: 

 a CIB ECO Bankszámla vagy CIB ECO Plusz Bankszámla mellé igényelt CIB Egészségőr 
Standard alapcsomag havi díja (6 hónapos kortól 69 éves korig igényelhető) 

Kedvezménnyel érintett díj 
típusa 

Kedvezmény mértéke 
Kedvezmény időtartama 

CIB Egészségőr Standard 
alapcsomag havi díja (6 hónapos 
kortól 69 éves korig igényelhető) 

100% 
Az igénylés hónapját követő 2 

teljes hónap 

Hatályos: 2018. január 1-jétől igényelt CIB Egészségőr Standard alapcsomagokra 

Kedvezménnyel érintett termék: 

 a CIB ECO Bankszámla vagy CIB ECO Plusz Bankszámla mellé igényelt CIB Egészségőr 
Optimum és CIB Egészségőr Prémium alapcsomagok havi díja (18 éves kortól 69 éves korig 
igényelhető) 

Kedvezménnyel érintett díj 
típusa 

Kedvezmény mértéke 
Kedvezmény időtartama 

CIB Egészségőr Optimum 
alapcsomag havi díja (18-69 éves 
kor között igényelhető) 

100% 
Az igénylés hónapját követő 2 

teljes hónap 

CIB Egészségőr Prémium 
alapcsomag havi díja (18-69 éves 
kor között igényelhető) 

100% 
Az igénylés hónapját követő 2 

teljes hónap 

Hatályos: 2019. április 1-jétől igényelt CIB Egészségőr Optimum és CIB Egészségőr Prémium 
alapcsomagokra 

 

Hitelkártyára vonatkozó kedvezmény  

Hatályos: 2017. március 6-tól igényelt alábbi hitelkártyákra) 

A CIB Mastercard Gold Hitelkártya és a CIB Optimum Hitelkártya termékek átmenetileg nem 
igényelhetők. 



 

 
THM: 375 ezer Forint, 3 éves futamidővel CIB Café Hitelkártya esetén: 37,15% 
THM: 750 ezer Forint, 3 éves futamidővel CIB MasterCard Gold Hitelkártya esetén: 39,82%  
 

 
2021. augusztus 1. napjától hatályos rendelkezések 
 
(A módosuló részek félkövérrel, dőlten, szürke háttérrel vannak feltűntetve, a törölt rendelkezések 
áthúzással kerültek megjelölésre) 
 

CIB ECO Bankszámla és CIB ECO Plusz Bankszámla mellé igényelhető 
kiegészítő szolgáltatásra vonatkozó kedvezmény: 
 

Kedvezménnyel érintett termék: 

 a CIB ECO Bankszámla vagy CIB ECO Plusz Bankszámla mellé igényelt CIB Egészségőr 2.0. 
Standard alapcsomag havi díja (6 hónapos kortól 69 éves korig igényelhető) 

Kedvezménnyel érintett díj 
típusa 

Kedvezmény mértéke 
Kedvezmény időtartama 

CIB Egészségőr 2.0. Standard 
alapcsomag havi díja (6 hónapos 
kortól 69 éves korig igényelhető) 

100% 
Az igénylés hónapját követő 2 

teljes hónap 

Hatályos 2021.08.01-jétől igényelt CIB Egészségőr 2.0. Standard alapcsomagokra 

Kedvezménnyel érintett termék: 

 a CIB ECO Bankszámla vagy CIB ECO Plusz Bankszámla mellé igényelt CIB Egészségőr 2.0. 
Optimum és CIB Egészségőr 2.0. Prémium alapcsomagok havi díja (18 éves kortól 69 éves 
korig igényelhető) 

Kedvezménnyel érintett díj 
típusa 

Kedvezmény mértéke 
Kedvezmény időtartama 

CIB Egészségőr 2.0. Optimum 
alapcsomag havi díja (18-69 éves 
kor között igényelhető) 

100% 
Az igénylés hónapját követő 2 

teljes hónap 

CIB Egészségőr 2.0. Prémium 
alapcsomag havi díja (18-69 éves 
kor között igényelhető) 

100% 
Az igénylés hónapját követő 2 

teljes hónap 

Hatályos: 2021.08.01-jétől igényelt CIB Egészségőr 2.0. Optimum és CIB Egészségőr 2.0. 
Prémium alapcsomagokra 

 

Hitelkártyára vonatkozó kedvezmény  

(Hatályos: 2021.július 1-től igényelt alábbi hitelkártyákra)  

 
A CIB Mastercard Gold Hitelkártya és a CIB Optimum Hitelkártya termékek átmenetileg nem 
igényelhetők. 

 



 

 
THM: 375 ezer Forint, 3 éves futamidővel CIB Optimum Hitelkártya esetén: 37,18% 
THM: 750 ezer Forint, 3 éves futamidővel CIB MasterCard Gold Hitelkártya esetén: 39,58%  
 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy lehetősége van arra, hogy a hitelkártya kedvezményre 
vonatkozó módosításokat ne fogadja el, és ezzel együtt a bankkal megkötött keretszerződését 
felmondja, amennyiben ezt a módosítás hatályba lépése előtt - személyesen bankfiókunkban 
vagy írásban - jelzi számunkra. Ebben az esetben a felmondás azonnali hatályú és felmondási 
díj-mentes. A bank a módosítást az ügyfél által elfogadottnak tekinti, ha az ügyfél a módosítás 
hatálybalépése előtt a fentieknek megfelelően a bankot nem tájékoztatja arról, hogy a 
szerződést felmondja. 
 
 
Módosítás oka: 

A módosítás a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági 
Üzletszabályzat 20.1.4. pontjában felsorolt, alábbi indok alapján történt: 

 a Bank üzletpolitikai célkitűzéseinek megváltozása  
 harmadik személy által vagy közreműködésével nyújtott Szolgáltatás esetében a 

Szolgáltatás feltételeinek harmadik személy által történő megváltoztatása 

 

 

A kondíciós listák megtalálhatóak a www.cib.hu honlapunkon vagy bármely 
bankfiókunkban. 

 
CIB Bank Zrt. 

KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2021.07.30. 


