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 Hirdetmény 

-     a CIB Optimum Hitelkártya Magánszemélyek részére Kondíciós Lista 
- CIB Hitelkártyák, CIB Lízing Hitelkártya 1, CIB-Generali Hitelkártya, Aranykor Hitelkártya 

Magánszemélyek részére Kondíciós Lista 
- Kondíció Lista CIB Bevásárlókártya Devizabelföldi magánszemélyek részére 

 
2021. október 1-i módosításról. 

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004, a továbbiakban: Bank) 

tájékoztatja tisztelt Üzletfeleit, hogy a fent meghatározott kondíciós listákat 2021. október 01. 

napjától módosítja annak érdekében, hogy a Bank fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló 

„Bankszámlákra és fizetési műveletekre vonatkozó különös üzletszabályzata” 4.2.10. pontjában 

meghatározott árfolyamok a kondíciós listákban is feltüntetésre kerüljenek. A módosuló részek szürke 

hátérrel, félkövér, dőlt betűkkel vannak jelölve. 

2021.10.01. napja előtt hatályos rendelkezés: 

CIB Optimum Hitelkártya Magánszemélyek részére Kondíciós Lista 

AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK 

2021.  harmadik negyedévben, forint vásárlások után jóváírás jár, mely visszatérítés mértéke a CIB 
Hitelkártya  és CIB Bevásárlókártyával a negyedéves promóciós időszak alatt  történt  forint vásárlásokkal 
felhasznált összegek 1%-a, továbbá a választott negyedéves kategóriában történt forint vásárlások után 
további 2%, de összesen a negyedéves  időszakra maximum 7.500 Ft. A visszatérítés külön 
regisztrációhoz kötött. 

Az akcióra vonatkozó további információkat a www.cib.hu/hitelkartyaakcio vagy a Hitelkártyákhoz és 

Bevásárlókártyákhoz kapcsolódó 2021. évi Harmadik negyedéves CIB hitelkártya akcióról szóló részvételi 

szabályzat tartalmazza.. 

 

CIB Hitelkártyák, CIB Lízing Hitelkártya 1, CIB-Generali Hitelkártya, Aranykor Hitelkártya 

Magánszemélyek részére Kondíciós Lista 

 

AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK 

2021. harmadik negyedévben, forint vásárlások után jóváírás jár, mely visszatérítés mértéke a CIB 
Hitelkártya és CIB Bevásárlókártyával a negyedéves promóciós időszak alatt történt forint vásárlásokkal 
felhasznált összegek 1%-a, továbbá a választott negyedéves kategóriában történt forint vásárlások után 
további 2%, de összesen a negyedéves időszakra maximum 12.500 Ft a CIB Mastercard Gold 
Hitelkártyával rendelkező ügyfelek részére, illetve maximum 7 500 Ft az egyéb hitelkártyákkal rendelkező 
ügyfelek részére. A visszatérítés minden negyedév során külön regisztrációhoz kötött. 
Az akcióra vonatkozó további információkat a www.cib.hu/hitelkartyaakcio vagy a Hitelkártyákhoz és 
Bevásárlókártyákhoz kapcsolódó 2021. évi Harmadik negyedéves CIB hitelkártya akcióról szóló részvételi 
szabályzat tartalmazza. 

 

Kondíció Lista CIB Bevásárlókártya Devizabelföldi magánszemélyek részére 

AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK 

2020. január 1. és 2020 december 31. közötti, forint vásárlások után negyedévente jóváírás jár, mely 

visszatérítés mértéke a CIB Hitelkártya és CIB Bevásárlókártyával a negyedéves promóciós időszak alatt  
történt forint vásárlásokkal felhasznált összegek 1%-a, továbbá a választott negyedéves kategóriában történt 

http://www.cib.hu/hitelkartyaakcio
http://www.cib.hu/hitelkartyaakcio
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forint vásárlások után további 2%, de összesen a negyedéves időszakra maximum 12.500 Ft.. A visszatérítés 
minden negyedév során külön regisztrációhoz kötött. 

Az akcióra vonatkozó további információkat a www.cib.hu/hitelkartyaakcio vagy a Hitelkártyákhoz és 

Bevásárlókártyákhoz kapcsolódó 2020. évi CIB hitelkártya akcióról szóló részvételi szabályzat tartalmazza. 

 

2021.10.01. napjától hatályos rendelkezés: 

CIB Optimum Hitelkártya Magánszemélyek részére Kondíciós Lista 

AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK 

2021.  negyedik negyedévben, forint vásárlások után jóváírás jár, mely visszatérítés mértéke a CIB 
Hitelkártya  és CIB Bevásárlókártyával a negyedéves promóciós időszak alatt  történt  forint vásárlásokkal 
felhasznált összegek 1%-a, továbbá a választott negyedéves kategóriában történt forint vásárlások után 
további 2%, de összesen a negyedéves  időszakra maximum 7.500 Ft. A visszatérítés külön 
regisztrációhoz kötött. 

Az akcióra vonatkozó további információkat a www.cib.hu/hitelkartyaakcio vagy a Hitelkártyákhoz és 

Bevásárlókártyákhoz kapcsolódó 2021. évi Negyedik negyedéves CIB hitelkártya akcióról szóló 

részvételi szabályzat tartalmazza.. 

 

A kondíciós lista kiegészül a következő információkkal: 

MoneySend pénzküldési fizetési tranzakciók-ra vonatkozó átváltási szabályok 

A MasterCard kártyatársaság által bevezetett programok összessége, mely Bankkártya Tranzakció során lehetőség nyílik 

pénz küldésére a MasterCard hálózatán keresztül egy érvényes MasterCard, Maestro, Cirrus  típusú/fajtájú Bankkártyához 

(együtt jelen pontban a továbbiakban MasterCard Bankkártya) tartozó bankszámláról egy érvényes MasterCard, Maestro, 

Cirrus típusú/fajtájú Bankkártyához tartozó bankszámlára. Továbbiakban lásd a Bankszámlákra és fizetési műveletekre 

vonatkozó különös üzletszabályzatot. 

 
MasterCard hitel- és 

bevásárlókártyák 
MasterCard HUF alapú debitkártyák 

BANKKÁRTYA TRANZAKCIÓ DEVIZANEME 

HUF Nincs konverzió Nincs konverzió 

USD 

 

A beérkezett USD összeget a Bank a 

tranzakció időpontjában érvényes deviza 

vételi árfolyamán váltja át HUF-ra 

 

A beérkezett USD összeget a Bank a tranzakció időpontjában 

érvényes deviza vételi árfolyamán váltja át HUF-ra 

EUR 

 

A beérkezett EUR összeget a Bank a 

tranzakció időpontjában érvényes deviza 

vételi árfolyamán váltja át HUF-ra 

 

A beérkezett EUR összeget a Bank a tranzakció időpontjában 

érvényes deviza vételi árfolyamán váltja át HUF-ra 

 

 

Bármelyik másik, a 

fenti 3-tól eltérő, CIB 

által jegyzett deviza 

A tranzakció összegét a Bank a tranzakció 

időpontjában érvényes deviza vételi 

árfolyamán váltja át HUF-ra 

A tranzakció összegét a Bank a tranzakció időpontjában 

érvényes deviza vételi árfolyamán váltja át HUF-ra 

Bármelyik másik, a 

fenti 3-tól eltérő, CIB 

által nem jegyzett 

deviza 

A tranzakció összegét a MasterCard 

kártyatársaság váltja át HUF-ra 

A tranzakció összegét a MasterCard kártyatársaság váltja át 

HUF-ra 

 

http://www.cib.hu/hitelkartyaakcio
http://www.cib.hu/hitelkartyaakcio
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CIB Hitelkártyák, CIB Lízing Hitelkártya 1, CIB-Generali Hitelkártya, Aranykor Hitelkártya 

Magánszemélyek részére Kondíciós Lista 

 

AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK 

2021. negyedik negyedévben, forint vásárlások után jóváírás jár, mely visszatérítés mértéke a CIB 
Hitelkártya és CIB Bevásárlókártyával a negyedéves promóciós időszak alatt történt forint vásárlásokkal 
felhasznált összegek 1%-a, továbbá a választott negyedéves kategóriában történt forint vásárlások után 
további 2%, de összesen a negyedéves időszakra maximum 12.500 Ft a CIB Mastercard Gold 
Hitelkártyával rendelkező ügyfelek részére, illetve maximum 7 500 Ft az egyéb hitelkártyákkal rendelkező 
ügyfelek részére. A visszatérítés minden negyedév során külön regisztrációhoz kötött. 
Az akcióra vonatkozó további információkat a www.cib.hu/hitelkartyaakcio vagy a Hitelkártyákhoz és 
Bevásárlókártyákhoz kapcsolódó 2021. évi Negyedik negyedéves CIB hitelkártya akcióról szóló 
részvételi szabályzat tartalmazza. 

 

A kondíciós lista kiegészül a következő információkkal: 

MoneySend pénzküldési fizetési tranzakciók-ra vonatkozó átváltási szabályok 

A MasterCard kártyatársaság által bevezetett programok összessége, mely Bankkártya Tranzakció során lehetőség nyílik 

pénz küldésére a MasterCard hálózatán keresztül egy érvényes MasterCard, Maestro, Cirrus  típusú/fajtájú 

Bankkártyához (együtt jelen pontban a továbbiakban MasterCard Bankkártya) tartozó bankszámláról egy érvényes 

MasterCard, Maestro, Cirrus típusú/fajtájú Bankkártyához tartozó bankszámlára. Továbbiakban lásd a Bankszámlákra és 

fizetési műveletekre vonatkozó különös üzletszabályzatot. 

 
MasterCard hitel- és 

bevásárlókártyák 
MasterCard HUF alapú debitkártyák 

BANKKÁRTYA TRANZAKCIÓ DEVIZANEME 

HUF Nincs konverzió Nincs konverzió 

USD 

 

A beérkezett USD összeget a Bank a 

tranzakció időpontjában érvényes deviza 

vételi árfolyamán váltja át HUF-ra 

 

A beérkezett USD összeget a Bank a tranzakció időpontjában 

érvényes deviza vételi árfolyamán váltja át HUF-ra 

EUR 

 

A beérkezett EUR összeget a Bank a 

tranzakció időpontjában érvényes deviza 

vételi árfolyamán váltja át HUF-ra 

 

A beérkezett EUR összeget a Bank a tranzakció időpontjában 

érvényes deviza vételi árfolyamán váltja át HUF-ra 

 

 

Bármelyik másik, 

a fenti 3-tól 

eltérő, CIB által 

jegyzett deviza 

A tranzakció összegét a Bank a tranzakció 

időpontjában érvényes deviza vételi 

árfolyamán váltja át HUF-ra 

A tranzakció összegét a Bank a tranzakció időpontjában 

érvényes deviza vételi árfolyamán váltja át HUF-ra 

Bármelyik másik, 

a fenti 3-tól 

eltérő, CIB által 

nem jegyzett 

deviza 

A tranzakció összegét a MasterCard 

kártyatársaság váltja át HUF-ra 

A tranzakció összegét a MasterCard kártyatársaság váltja át 

HUF-ra 

 

 

Kondíció Lista CIB Bevásárlókártya Devizabelföldi magánszemélyek részére 

http://www.cib.hu/hitelkartyaakcio
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AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK 

2021. október 1. és 2021 december 31. közötti, forint vásárlások után jóváírás jár, mely visszatérítés 
mértéke a CIB Hitelkártya és CIB Bevásárlókártyával a negyedéves promóciós időszak alatt  történt forint 
vásárlásokkal felhasznált összegek 1%-a, továbbá a választott negyedéves kategóriában történt forint 
vásárlások után további 2%, de összesen a negyedéves időszakra maximum 12.500 Ft.. A visszatérítés 
minden negyedév során külön regisztrációhoz kötött. 

Az akcióra vonatkozó további információkat a www.cib.hu/hitelkartyaakcio vagy a Hitelkártyákhoz és 
Bevásárlókártyákhoz kapcsolódó 2021. évi Negyedik negyedéves CIB hitelkártya akcióról szóló részvételi 
szabályzat tartalmazza. 

 

A kondíciós lista kiegészül a következő információkkal: 

MoneySend pénzküldési fizetési tranzakciók-ra vonatkozó átváltási szabályok 

A MasterCard kártyatársaság által bevezetett programok összessége, mely Bankkártya Tranzakció során lehetőség nyílik 

pénz küldésére a MasterCard hálózatán keresztül egy érvényes MasterCard, Maestro, Cirrus  típusú/fajtájú Bankkártyához 

(együtt jelen pontban a továbbiakban MasterCard Bankkártya) tartozó bankszámláról egy érvényes MasterCard, Maestro, 

Cirrus típusú/fajtájú Bankkártyához tartozó bankszámlára. Továbbiakban lásd a Bankszámlákra és fizetési műveletekre 

vonatkozó különös üzletszabályzatot. 

 
MasterCard hitel- és 

bevásárlókártyák 
MasterCard HUF alapú debitkártyák 

BANKKÁRTYA TRANZAKCIÓ DEVIZANEME 

HUF Nincs konverzió Nincs konverzió 

USD 

 

A beérkezett USD összeget a Bank a 

tranzakció időpontjában érvényes 

deviza vételi árfolyamán váltja át HUF-

ra 

 

A beérkezett USD összeget a Bank a tranzakció időpontjában 

érvényes deviza vételi árfolyamán váltja át HUF-ra 

EUR 

 

A beérkezett EUR összeget a Bank a 

tranzakció időpontjában érvényes 

deviza vételi árfolyamán váltja át HUF-

ra 

 

A beérkezett EUR összeget a Bank a tranzakció időpontjában 

érvényes deviza vételi árfolyamán váltja át HUF-ra 

 

 

Bármelyik másik, a fenti 3-tól 

eltérő, CIB által jegyzett 

deviza 

A tranzakció összegét a Bank a 

tranzakció időpontjában érvényes 

deviza vételi árfolyamán váltja át HUF-

ra 

A tranzakció összegét a Bank a tranzakció időpontjában 

érvényes deviza vételi árfolyamán váltja át HUF-ra 

Bármelyik másik, a fenti 3-tól 

eltérő, CIB által nem jegyzett 

deviza 

A tranzakció összegét a MasterCard 

kártyatársaság váltja át HUF-ra 

A tranzakció összegét a MasterCard kártyatársaság váltja át 

HUF-ra 

 

Közzététel: 2021.09.30. 

           CIB Bank Zrt. 

http://www.cib.hu/hitelkartyaakcio

