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 Інформаційне повідомлення для роздрібні банківські рахункі для 

 

 

Клієнтів 

H-1027 Будапешт, Medve utca 4-14.  

H-1537 Pf. 394.  

SWIFT: CIBHHUHB  

Реєстраційний суд: Корпоративний суд Столичного суду Будапешта Реєстраційний номер компанії: Cg. 

01-10-041004 Членство на фондовій біржі: Budapest Stock Exchange Ltd. Номер ліцензії на 

експлуатацію: 957/1997/F, III/41. 044-10/2002. 

Група CIB  

Груповий податковий номер: 17781028-5-44 

Номер ПДВ спільноти: HU17781028 

CIB Bank Zrt. податковий номер: 10136915-4-44 

Що потрібно знати про банківські рахунки 

 

 

 

Банківські рахунки можуть бути відкрити в форинтах та деяких інших валютах (EUR, CHF, USD, GB P ). 

За певними умовами обрані роздрібні банківські рахунки можуть бути відкриті через панель Дунайський 

електронний підпис у певних відділеннях. Додаткова інформація наведена в документі «Інформація для 

клієнта про відкриття поточного рахунку через панель Дунайський електронний підпис . 

Договір банківського рахунку укладається на невизначений термін між власником/власниками рахунку та 

Банком. Банківський рахунок може бути відкритий для одного або кількох власників рахунків, але будь-

який власник рахунку або група власників спільних рахунків може мати лише один поточний рахунок 

кожного типу. 

Власник банківського рахунку може призначити підписанта рахунку, який має повне розпорядження над 

залишком на банківському рахунку. Власник банківського рахунку може призначити бенефіціара на 

випадок його/її смерті. За це стягується плата, але в разі надання такої вказівки залишок на банківському 

рахунку звільняється від заповіту. 

Умова відкриття банківського рахунку 

Роздрібний банківський рахунок може відкрити будь-яка фізична особа віком від 18 років і старше. 

Для відкриття банківського рахунку необхідно пред’явити документи, що посвідчують особу (наприклад, 

посвідчення особи, паспорт, водійські права та адресну картку). 

Послуги, пов'язані з банківськими рахунками  

Кошти можуть бути перераховані на банківський рахунок клієнта шляхом внесення готівки у відділення 

банку або шляхом переказу з іншого його/її банківського рахунка або рахунка третьої особи. Банк 

зараховує вхідні суми на банківський рахунок клієнта. Банк повертає власнику відповідного рахунку всі 

неправильні платіжні доручення, які не можуть бути зараховані. 
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Клієнти (власники рахунків, особи, що підписали рахунки) можуть давати різні типи розпоряджень для 

списання сум з позитивного балансу банківського рахунку або з доступного кредитного ліміту, якщо 

використовується овердрафт, наприклад вони можуть перераховувати кошти на свій рахунок. власний 

рахунок або інший рахунок, налаштувати пряме дебетування (для оплати комунальних послуг), або 

зняття готівки (у відділенні банку або, за допомогою банківської картки, в банкоматі). 

Клієнти можуть подавати свої розпорядження у відділенні банку за допомогою наданих паперових форм, 

або – якщо клієнт користується цією послугою – через телефонний центр обслуговування клієнтів CIB24, 

через Інтернет-банк або за допомогою мобільного додатка CIB Bank та mobilCIB. , Онлайн-сервіс CIB 

Bank. Терміни подачі замовлень, а також можливі способи їх подачи вказані для кожного виду 

замовлення в Банківському Розкладі, який також можна переглянути на нашому сайті. Клієнт може 

зафіксувати кошти на своєму банківському рахунку в строкових депозитах; Банк може виплачувати 

відсотки за миттєвий доступ на суми грошей, які не зафіксовані у депозитах. 

Про виконання доручень, списання та зарахування банківських рахунків Банк повідомляє Клієнту у 

письмовій формі – або, на підставі окремої угоди, іншим способом, наприклад, через Інтернет-банк – 

шляхом надсилання виписки з рахунку. 

 

Додаткові послуги, пов'язані з банківськими рахунками 

Клієнти можуть користуватися додатковими послугами, пов’язаними з банківським рахунком: наприклад, 

вони можуть використовувати Інтернет-банк, мобільний додаток CIB Bank або службу mobilCIB , CIB Bank 

Online для перегляду інформації, пов’язаної з їх банківським рахунком, і запуску певних типів замовлень; 

за допомогою служби моніторингу рахунку та картки Mobilbank вони можуть запитувати текстові 

повідомлення про операції, здійснені на їх банківському рахунку та за допомогою своєї банківської картки, 

а також можуть запитувати дебетову картку для себе та третьої особи або осіб, які мають доступ до 

банківського рахунку; також можна замовити різні види страхових послуг. 

У CIB Bank можна відкрити наступні роздрібі банківські рахунки: 

• Рахунок CIB Alap 

• Банківський рахунок CIB ECO 

• Банківський рахунок CIB ECO Plus 

• CIB рахунок в іноземній валюті 

• Банківський рахунок Private CIB Classic 

• Пакет банківського рахунку CIB Private Banking 

• Пакет виплат CIB Employee Employee Package (XXL) – Знижки пакету MJCS XXL доступні 

працівникам стратегічних партнерів, які уклали угоду про співпрацю з CIB Group. 

Детальні умови, щодо банківських рахунків, містяться в переліку умов, що стосуються даного 

банківського рахунку, Спеціальних бизнес положень щодо банківських рахунків і платіжних операцій для 

споживачів і фізичних осіб-підприємців, а також Загальних правил роздрібного бізнесу. 

Комісія за послуги, пов’язані з банківськими рахунками  
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За банківський рахунок та послуги, пов’язані з банківським рахунком, Банк стягує витрати та комісію, 

передбачені в останньому чинному переліку умов, що стосуються відповідного банківського рахунку. 

Комісії та умови для пакетів рахунків можуть відрізнятися, а їх розмір може залежати від того, чи 

перераховуються дохід на банківський рахунок, від суми таких переказів, від типів і кількості транзакцій, 

запущених з банківського рахунку, або від каналу, який використовується для запуску операції. 

Якщо на банківському рахунку недостатньо коштів для виконання замовлень та сплати комісії, що 

належить Банку, Банк не буде виконувати замовлення. 

Якщо будь-яка з комісій клієнта прострочена, Банк має право нарахувати відсотки за несанкціонований 

кредит, як зазначено в Переліку умов, на період просрочення. 

Якщо залишок на рахунку негативний, Банк надсилає лист-нагадування з проханням погасити 

заборгованність, і якщо це не відбудеться, незважаючи на попередження, Банк має право розірвати 

договір. 

Договірні умови 

 

 

 

Розірвання договору 

Клієнт у будь-який час та Банк – у разі настання Події Розірвання з негайним наслідком – мають право 

негайно розірвати угоду про банківський рахунок, надіславши письмову заяву іншій Стороні (з 

поясненням, якщо саме Банк припиняє дію договору), або сторони можуть розірвати Рамкову угоду 

негайно за взаємною згодою. Випадки припинення з негайним вступом в силу регулюються розділом 9.2 

Загальних правил роздрібної торгівлі. Замовник має право розірвати Рамкову угоду у письмовій формі, 

попередивши про це за 1 місяць, без пояснення причин. Банк має право розірвати Рамкову угоду в 

письмовій формі, попередивши про це за 2 місяці, без пояснення причин. 

У разі розірвання Договору банківського рахунку, Клієнт повинен дати інструкції щодо майбутнього 

залишку на банківському рахунку, тобто вказати номер банківського рахунку, на який Банк має 

перерахувати залишок банківського рахунку, або Клієнт може вибрати зняття залишку з Банківського 

рахунку готівкою при закритті Банківського рахунку. Якщо після розірвання договору банківського рахунку 

залишиться залишок на рахунку, щодо якого Клієнт не дав жодних вказівок Банку, то до тих пір, поки він 

не отримає подальших інструкцій від Клієнта, Банк управлятиме наявною на рахунку сумою відповідно з 

правилами адміністрування без конкретних інструкцій клієнта. 

Одностороння зміна договору 

Банк, відповідно до положень розділу 20 Загальних правил роздрібного бізнесу, за наявності будь-яких 

умов або обставин, зазначених у них, має право в односторонньому порядку внести зміни до договору 

банківського рахунку у спосіб, який може бути шкідливим, або вигідним для Замовника. 

У разі внесення змін до Рамкової угоди Банк сповіщає Клієнта про довгострокового носія даних та 

опублікує інформацію щодо зміни на своєму веб-сайті та у відділеннях принаймні за 2 місяці до дати 

набрання чинності такої зміни. 

Угоди, укладені між Банком і Клієнтом, не можуть бути змінені шляхом введення нової комісії або 

вартості. Метод розрахунку кожної процентної ставки, комісії або елемента витрат не може бути змінений 

в односторонньому порядку несприятливим для Клієнта способом. 

У разі зміни, яка вигідна або не впливає на Клієнта, Банк оприлюднує внесені зміни у Відділенні та на 

своїх веб-сайтах не пізніше Банківського дня, що передує дню набрання чинності змінами. 

Якщо Клієнт не повідомить Банку про відхилення зміни до набрання чинності змінами, зміна вважається 
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Клієнтом прийнятою. У випадку, якщо Клієнт відмовляється прийняти зміни, він має право розірвати 

Угоду, на яку впливає зміна, з негайним набуттям чинності, до дня, що безпосередньо передує набранню 

зміни чинності, без будь-яких зборів, витрат або інших платіжних зобов’язань. . 

Управління скаргами 

Клієнт може подати скаргу в усній або письмовій формі 

− у відділенні Банку, в години роботи відділення 

− за телефоном (+36 1) 4 242 242 (у будь-який час дня і ночі) 

− у листі, адресованому до відділу голосу клієнтів CIB Bank Zrt (1537 Budapest, Pf. 394.), або 

− факсом на номер (+36 1) 4 896 957; 

− електронною поштою (на адресу електронної пошти cib@cib.hu) 

− заповнивши форму, надану Банком, для подання скарг на веб-сайті Банку або 

− відправивши повідомлення за допомогою функції «Зв’язатися з нами» Інтернет-банку CIB. 

Банк негайно розгляне скарги та, якщо це можливо, вживе негайних заходів для їх вирішення. 

Банк негайно розгляне скарги, подані в письмовій формі, і протягом 30 днів направить Клієнту свою 

позицію щодо скарги та вжитих заходів з поясненням. 

Більш детальну інформацію про процедуру розгляду скарг у нашій компанії та ведення записів щодо 

розгляду скарг можна знайти на нашому веб-сайті (www.cib.hu) та в політиці управління скаргами, 

доступною для перегляду в наших філіях. 

Це інформаційне повідомлення містить важливу інформацію щодо роздрібних банківських рахунків, які 

зберігаються в CIB Bank Zrt. Інформація, що міститься тут, не є вичерпною. Більш детальну інформацію 

можна знайти в інформаційних повідомленнях про клієнтів, Загальних положеннях та умовах Відділу 

роздрібної торгівлі, а також в останніх чинних Положеннях та Переліку умов, що стосуються роздрібних 

банківських рахунків, які доступні в будь-якому з наших відділень та на нашому веб-сайті. ( www.cib.hu ). 

http://www.cib.hu/
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Переваги та недоліки продуктів для окремих банківських рахунків показані в наступній порівняльній таблиці характеристик продукту. 

 
Рахунок CIB Alap* Банківський рахунок 

CIB ECO 
Банківський рахунок 

CIB ECO Plus 
Приватний обліковий 
запис CIB Classic 

Пакет виплат 
співробітникам CIB (XXL) 

Особливі умови використання     

Знижки пакету MJCS 
(Employee Benefits 

Package) XXL надаються 
працівникам стратегічних 
партнерів, які уклали 

договір про співпрацю з 
CIB Group. 

Щомісячна плата за ведення 
рахунку 1 268 форинтів 0 1, 17,18 форинтів / 2 438 

форинтів 
0 2 форинтів / 5 013 

форинтів 809 форинтів 14, 16 0 форинтів 

Комісія за зміну пакету 
рахунку 13,15 1 313 форинтів 1 313 форинтів 

Оплата відрізняється від 
звичайної договірної 
практики! 

Штраф за порушення 
договору 

4500 форинтів – 

Комісія за закриття рахунку 0 форинтів 3500 форинтів 3 0 форинтів 

Комісія за зміну банку 4 990 форинтів (для договорів, укладених 01.01.2017 р. або після цієї дати) 
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Операції форинтів 

Переказ з банку в банк через GIRO 

CIB Internet Bank, CIB Bank 
mobilalkalmazás, CIB Bank 
Online 

0,531%, макс. 53 399 HUF 
(Акція: 0 HUF за частину 

трансакції, що не 
перевищує 20 000 HUF до 

31.12.2022) 

0,389%, макс. 7 812 HUF 
(Акція: 0 HUF за частину 

трансакції, що не 
перевищує 20 000 HUF 

до 31.12.2022) 

0,389%, макс. 7812 HUF 
(Акція: 0 HUF за частину 

трансакції, що не 
перевищує 20 000 HUF 

до 31.12.2022) 

0,520 %, мін. 75 форинтів,  
макс. 53 324 форинтів 

0 форинтів 

У разі переказів угорських 
форинтів з рахунку в 
форинтах на рахунок у 

Державному казначействі 
Угорщини для розподілу 
державних цінних паперів: 

0,196%, макс. 46 738 
форинтів 

(Акція: 0 HUF за частину 
транзакції, що не 

перевищує 20 000 HUF до 
31.12.2022 р. 

У разі переказів 
угорських форинтів з 
рахунку в форинтах на 
рахунок у Державному 
казначействі Угорщини 
для розподілу державних 

цінних паперів: 

0,052%, макс. 1150 

форинтів 

(Акція: 0 форинтів за 

частину транзакції, що не 

перевищує 20 000 

форинтів до 31.12.2022) 

У разі переказів 
угорських форинтів з 
рахунку в форинтах на 
рахунок у Державному 
казначействі Угорщини 
для розподілу державних 

цінних паперів: 

0,052%, макс. 1150 

форинтів 

(Акція: 0 форинтів за 
частину транзакції, що не 

перевищує 20 000 
форинтів до 31.12.2022) 

У разі переказів угорських 
форинтів з рахунку в 
форинтах на рахунок у 

Державному казначействі 
Угорщини для розподілу 

державних цінних 
паперів: 

0,217%, мін. 75 форинтів, 

макс. 46 662 форинтів 

Канал CIB TPP 

0,531%, макс. 53 399 HUF 
(Акція: 0 HUF за частину 

трансакції, що не 
перевищує 20 000 HUF до 

31.12.2022) 

0,389%, макс. 7 812 HUF 
(Акція: 0 HUF за частину 

трансакції, що не 
перевищує 20 000 HUF до 

31.12.2022) 

0,389%, макс. 7812 HUF 
(Акція: 0 HUF за частину 

трансакції, що не 
перевищує 20 000 HUF до 

31.12.2022) 

0,520 %, мін. 75 форинтів,  
макс. 53 324 форинтів 

0 форинтів 

У разі переказів угорських 
форинтів з рахунку в 
форинтах на рахунок у 

Державному казначействі 
Угорщини для розподілу 
державних цінних паперів: 

0,196%, макс. 46 738 
форинтів 

(Акція: 0 форинтів за 
частину транзакції, що не 
перевищує 20 000 форинтів 

до 31.12.2022) 

У разі переказів угорських 
форинтів з рахунку в 
форинтах на рахунок у 

Державному казначействі 
Угорщини для розподілу 

державних цінних 
паперів: 

0,052%, макс. 1150 

форинтів 

(Акція: 0 форинтів за 

частину транзакції, що не 

перевищує 20 000 

форинтів до 31.12.2022) 

У разі переказів угорських 
форинтів з рахунку в 
форинтах на рахунок у 

Державному казначействі 
Угорщини для розподілу 

державних цінних 
паперів: 

0,052%, макс. 1150 

форинтів 

(Акція: 0 форинтів за 
частину транзакції, що не 

перевищує 20 000 
форинтів до 31.12.2022) 

У разі переказів угорських 
форинтів з рахунку в 
форинтах на рахунок у 

Державному казначействі 
Угорщини для розподілу 

державних цінних 
паперів: 

0,217%, мін. 75 форинтів, 

макс. 46 662 форинтів 
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CIB24 

0,591%, макс. 52 913 
форинтів 

(Акція: 0 HUF за частину 
трансакції, що не 

перевищує 20 000 HUF до 
31.12.2022) 

245 форинтів + 1,29%, 

хв. 827 форинтів,  
макс. 51 547 форинтів 

245 форинтів + 1,29%, 

хв. 827 форинтів,  
макс. 51 547 форинтів 

1,251 %, мін. 827 
форинтів ,  

макс. 52 838 форинтів 

1251%, мін. 827 форинтів, 
макс. 52 838 форинтів 

У разі переказів угорських 
форинтів з рахунку в 
форинтах на рахунок у 

Державному казначействі 
Угорщини для розподілу 
державних цінних паперів: 

0,242%, макс. 45 998 

форинтів 

(Акція: 0 форинтів за 
частину транзакції, що не 
перевищує 20 000 форинтів 

до 31.12.2022) 

У разі переказів угорських 
форинтів з рахунку в 
форинтах на рахунок у 

Державному казначействі 
Угорщини для розподілу 

державних цінних 
паперів: 

245 форинтів + 0,94%,  
мін. 827 форинтів,  

макс. 44 631 форинтів 

У разі переказів угорських 
форинтів з рахунку в 
форинтах на рахунок у 

Державному казначействі 
Угорщини для розподілу 

державних цінних 
паперів: 

245 форинтів + 0,94%,  
мін. 827 форинтів,  

макс. 44 631 форинтів 

У разі переказів угорських 
форинтів з рахунку в 
форинтах на рахунок у 

Державному казначействі 
Угорщини для розподілу 

державних цінних 
паперів: 

0,937%, мін. 827 
форинтів, 

макс. 45 923 форинтів 

У разі переказів угорських 
форинтів з рахунку в 
форинтах на рахунок у 

Державному казначействі 
Угорщини для розподілу 
державних цінних паперів: 

0,937 %, мін. 827 форинтів, 

макс. 45 923 форинтів 

У паперовому форматі 5 , 
через Magnifica Banker, на 
блокноті електронного 
підпису 

0,698%, макс. 55 146 
форинтів 

(Акція: 0 HUF за частину 
трансакції, що не 

перевищує 20 000 HUF до 
31.12.2022) 

257 форинтів + 1343% 

хв. 862 форинтів,  
макс. 5 3 724 форинтів 

257 форинтів + 1343% 

хв. 862 форинтів,  
макс. 5 3 724 форинтів 

1,304 %, мін. 862 
форинтів ,  

макс. 55 068 форинтів 
1304%, мін. 862 форинтів, 
макс. 55 068 форинтів 

 

У разі переказів угорських 
форинтів з рахунку в 
форинтах на рахунок у 

Державному казначействі 
Угорщини для розподілу 
державних цінних паперів: 

0,978%, мін. 862 форинтів, 

макс. 47 861 форинтів 

У разі переказів угорських 
форинтів з рахунку в 
форинтах на рахунок у 

Державному казначействі 
Угорщини для розподілу 
державних цінних паперів: 

0,3 34%, макс. 47 938 

форинтів 

(Акція: 0 форинтів за 
частину транзакції, що не 
перевищує 20 000 форинтів 

до 31.12.2022) 

У разі переказів угорських 
форинтів з рахунку в 
форинтах на рахунок у 

Державному казначействі 
Угорщини для розподілу 

державних цінних 
паперів: 

257 форинтів + 0,98%, 
хв. 8 62 форинтів , 

макс. 46 515 форинтів 

У разі переказів угорських 
форинтів з рахунку в 
форинтах на рахунок у 

Державному казначействі 
Угорщини для розподілу 

державних цінних 
паперів: 

257 форинтів + 0,98%, 
хв. 8 62 форинтів , 

макс. 46 515 форинтів 

У разі переказів угорських 
форинтів з рахунку в 
форинтах на рахунок у 

Державному казначействі 
Угорщини для розподілу 

державних цінних 
паперів: 

0,978%, мін. 862 
форинтів, 

макс. 4 7 861 форинтів 
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Внутрішньобанківський переказ 

CIB Internet Bank, CIB 
Bank mobilalkalmazás, CIB 
Bank Online 

0,518%, макс. 52 098 
форинтів 

(Акція: 0 HUF за частину 
трансакції, що не 

перевищує 20 000 HUF до 
31.12.2022) 

0,389%, макс. 7 812 HUF 
(Акція: 0 HUF за частину 

трансакції, що не 
перевищує 20 000 HUF до 

31.12.2022) 

0,389%, макс. 7 812 
(Акція: 0 форинтів за 

частину трансакції, що не 
перевищує 20 000 

форинтів до 31.12.2022) 

0,508 %, мін. 73 
форинтів, 

макс. 52 020 форинтів 
HUF-0 

Канал CIB TPP 

0,518%, макс. 52 098 
форинтів 

(Акція: 0 HUF за частину 
трансакції, що не 

перевищує 20 000 HUF до 
31.12.2022) 

0,389%, макс. 7812 HUF 
(Акція: 0 HUF за частину 

трансакції, що не 
перевищує 20 000 HUF до 

31.12.2022) 

0,389%, макс. 7 812 
(Акція: 0 форинтів за 

частину трансакції, що не 
перевищує 20 000 

форинтів до 31.12.2022) 

0,508 %, мін. 73 
форинтів, 

макс. 52 020 форинтів 
HUF 0- 

CIB24 

0,579%, макс. 51 624 
форинтів 

(Акція: 0 HUF за частину 
трансакції, що не 

перевищує 20 000 HUF до 
31.12.2022) 

245 форинтів + 1,29%, 
хв. 827 форинтів,  

макс. 51 547 форинтів 

245 форинтів + 1,29%, 
хв. макс. 827 форинтів  

51 547 форинтів 

1251%, мін. 827 
форинтів, 

макс. 52 838 форинтів 

1251%, мін. 827 форинтів, 

макс. 52 838 форинтів 

У паперовому форматі 5 , 
через Magnifica Banker, 
на блокноті електронного 
підпису 

0,683%, макс. 53 801 HUF 
(Акція: 0 HUF за частину 

трансакції, що не 
перевищує 20 000 HUF до 

31.12.2022) 

257 форинтів + 1343% 
хв. 862 форинтів,  

макс. 53 724 форинтів 

257 форинтів + 1343% 
хв. 862 форинтів,  

макс. 53 724 форинтів 

1304%, мін. 862 
форинтів,  

макс. 55 068 форинтів 

1304%, мін. 862 форинтів, 

макс. 55 068 форинтів 
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Миттєвий переказ з банку в банк через GIRO 

CIB Internet Bank, CIB Bank 
mobilalkalmazás, CIB Bank 
Online 

0,531% макс. 53 399 HUF 
(Акція: 0 HUF за частину 

трансакції, що не 
перевищує 20 000 HUF до 

31.12.2022) 

0,389% макс. 7812 HUF 
(Акція: 0 HUF за частину 

трансакції, що не 
перевищує 20 000 HUF до 

31.12.2022) 

0,389% макс. 7812 HUF 
(Акція: 0 HUF за частину 

трансакції, що не 
перевищує 20 000 HUF до 

31.12.2022) 

0,520 %, мін. 75 
форинтів,  

макс. 53 324 форинтів 

0 форинтів 

У разі переказів угорських 
форинтів з рахунку в 
форинтах на рахунок у 

Державному казначействі 
Угорщини для розподілу 
державних цінних паперів: 

0,196%, макс. 46 738 
форинтів 

(Акція: 0 форинтів за 
частину транзакції, що не 
перевищує 20 000 форинтів 

до 31.12.2022) 

У разі переказів угорських 
форинтів з рахунку в 
форинтах на рахунок у 

Державному казначействі 
Угорщини для розподілу 

державних цінних 
паперів: 

0,052%, макс. 1150 

форинтів 

(Акція: 0 форинтів за 

частину транзакції, що не 

перевищує 20 000 

форинтів до 31.12.2022) 

У разі переказів угорських 
форинтів з рахунку в 
форинтах на рахунок у 

Державному казначействі 
Угорщини для розподілу 

державних цінних 
паперів: 

0,052%, макс. 1150 

форинтів 

(Акція: 0 форинтів за 
частину транзакції, що не 

перевищує 20 000 
форинтів до 31.12.2022) 

У разі переказів 
угорських форинтів з 
рахунку в форинтах на 
рахунок у Державному 
казначействі Угорщини 

для розподілу 
державних цінних 

паперів: 

0,217%, мін. 75 
форинтів, 

макс. 46 662 форинтів 

Канал CIB TPP 

0,531% макс. 53 399 HUF 
(Акція: 0 HUF за частину 

трансакції, що не 
перевищує 20 000 HUF до 

31.12.2022) 

0,389% 

макс. 7 812 форинтів 

(Акція: 0 HUF за частину 
трансакції, що не 
перевищує 20 000 HUF до 
31.12.2022) 

0,389% 

макс. 7 812 форинтів 

 (Акція: 0 HUF за частину 
трансакції, що не 

перевищує 20 000 HUF до 
31.12.2022) 

0,520 %, мін. 75 
форинтів,  

макс. 53 324 форинтів 

0 форинтів 

У разі переказів угорських 
форинтів з рахунку в 
форинтах на рахунок у 

Державному казначействі 
Угорщини для розподілу 
державних цінних паперів: 

0,196%, макс. 46 738 
форинтів 

(Акція: 0 форинтів за 
частину транзакції, що не 
перевищує 20 000 форинтів 

до 31.12.2022) 

У разі переказів угорських 
форинтів з рахунку в 
форинтах на рахунок у 

Державному казначействі 
Угорщини для розподілу 

державних цінних 
паперів: 

0,052%, макс. 1150 

форинтів 

(Акція: 0 форинтів за 

частину транзакції, що не 

перевищує 20 000 

форинтів до 31.12.2022) 

У разі переказів угорських 
форинтів з рахунку в 
форинтах на рахунок у 

Державному казначействі 
Угорщини для розподілу 

державних цінних 
паперів: 

0,052%, макс. 1150 

форинтів 

(Акція: 0 форинтів за 
частину транзакції, що не 

перевищує 20 000 
форинтів до 31.12.2022) 

У разі переказів 
угорських форинтів з 
рахунку в форинтах на 
рахунок у Державному 
казначействі Угорщини 

для розподілу 
державних цінних 

паперів: 

0,217%, мін. 75 
форинтів, 

макс. 46 662 форинтів 
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Миттєвий внутрішньобанківський переказ 

CIB Internet Bank, CIB 
Bank mobilalkalmazás, CIB 
Bank Online 

0,518%, макс. 52 098 
форинтів 

(Акція: 0 HUF за частину 
трансакції, що не 

перевищує 20 000 HUF до 
31.12.2022) 

0,389%, макс. 7 812 HUF 
(Акція: 0 HUF за частину 

трансакції, що не 
перевищує 20 000 HUF до 

31.12.2022) 

0,389%, макс. 7 812 
(Акція: 0 HUF за частину 

трансакції, що не 
перевищує 20 000 HUF до 

31.12.2022) 

0,508 %, мін. 73 
форинтів, 

макс. 52 020 форинтів 
HUF 0- 

Канал CIB TPP 

0,518%, макс. 52 098 
форинтів 

(Акція: 0 HUF за частину 
трансакції, що не 

перевищує 20 000 HUF до 
31.12.2022) 

0,389%, макс. 7812 HUF 
(Акція: 0 HUF за частину 

трансакції, що не 
перевищує 20 000 HUF до 

31.12.2022) 

0,389%, макс. 7 812 
(Акція: 0 HUF за частину 

трансакції, що не 
перевищує 20 000 HUF до 

31.12.2022) 

0,508 %, мін. 73 
форинтів, 

макс. 52 020 форинтів 
0 форинтів 

 

 

 
Рахунок CIB Alap* Банківський рахунок 

CIB ECO 
Банківський рахунок 

CIB ECO Plus 
Приватний обліковий 
запис CIB Classic 

Пакет виплат 
співробітникам CIB (XXL) 

Операції форинтів 

Переказ між власними рахунками Клієнта, які зберігаються в CIB Bank 

CIB Internet Bank, CIB 
Bank mobilalkalmazás, CIB 
Bank Online 

0 форинтів 

Канал CIB TPP 0 форинтів 

CIB24 0,193 % макс. 7 485 
форинтів 257 форинтів 257 форинтів 257 форинтів 0 форинтів 

У паперовому форматі 5 , 
через Magnifica Banker, 
на блокноті електронного 
підпису 

0,28 %, макс. 7 800 
форинтів 

Акція: для клієнтів Magnifica 
0 форинтів до 31.12.2022) 

  

0,147 %, мін. 401 
форинтів ,  

макс. 7 801 форинтів 
Акція: для клієнтів 

Magnifica 0 форинтів до 
31.12.2022) 

  

0,147 %, мін. 401 
форинтів ,  

макс. 7 801 форинтів 
Акція: для клієнтів 

Magnifica 0 форинтів до 
31.12.2022) 

  

0,147 %, мін. 401 
форинтів ,  

макс. 7 801 форинтів 
Акція: для клієнтів 

Magnifica 0 форинтів до 
31.12.2022)  

0,147%, мін. 401 форинтів,  
макс. 7 801 форинтів 
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Виконання постійного 
замовлення через ГІРО 

0,495 %, макс. 7 459 
форинтів 

(Акція: 0 HUF за частину 
трансакції, що не 

перевищує 20 000 HUF до 
31.12.2022) 

0,371 %, мін. 7 459 
форинтів 

(Акція: 0 HUF за частину 
трансакції, що не 

перевищує 20 000 HUF до 
31.12.2022) 

0,371 %, мін. 7 459 
форинтів 

(Акція: 0 HUF за частину 
трансакції, що не 

перевищує 20 000 HUF до 
31.12.2022) 

176 форинтів 0 форинтів 

У разі переказів угорських 
форинтів з рахунку в 
форинтах на рахунок у 

Державному казначействі 
Угорщини для розподілу 
державних цінних паперів: 

 

0,16%, макс. 797 форинтів 

(Акція: 0 форинтів за 
частину транзакції, що не 
перевищує 20 000 форинтів 

до 31.12.2022) 

У разі переказів угорських 
форинтів з рахунку в 
форинтах на рахунок у 

Державному казначействі 
Угорщини для розподілу 

державних цінних 
паперів: 

0,036%, макс. 797 

форинтів 

(Акція: 0 форинтів за 

частину транзакції, що не 

перевищує 20 000 

форинтів до 31.12.2022) 

У разі переказів угорських 
форинтів з рахунку в 
форинтах на рахунок у 

Державному казначействі 
Угорщини для розподілу 

державних цінних 
паперів: 

0,036%, макс. 797 

форинтів 

(Акція: 0 форинтів за 
частину транзакції, що не 

перевищує 20 000 
форинтів до 31.12.2022) 

Виконання доручення на 
переказ постійної книги в 
межах Банку 

0,495 %, макс. 7 459 
форинтів 

(Акція: 0 HUF за частину 
трансакції, що не 

перевищує 20 000 HUF до 
31.12.2022) 

0,371 %, мін. 7 459 
форинтів 

(Акція: 0 HUF за частину 
трансакції, що не 

перевищує 20 000 HUF до 
31.12.2022) 

0,371 %, мін. 7 459 
форинтів 

(Акція: 0 HUF за частину 
трансакції, що не 

перевищує 20 000 HUF до 
31.12.2022) 

0 форинтів 0 форинтів 

Комісія, що стягується за 
виконання прямого дебету 0 форинтів 0,371%, макс. 7 459 

форинтів 
0,371%, макс. 7 459 

форинтів 184 форинтів /операція 0 форинтів 

Подання інкасового 
доручення форинтів на 
підставі листа-довіреності 
для зарахування на 
банківський рахунок, що 
зберігається в CIB 

0 форинтів 1782 форинтів 

Реєстрація вхідного 
доручення прямого дебету 
на основі листа авторизації 

0 форинтів 1782 форинтів 

Зняття готівки в касі 
відділення банку 

6 форинтів / 1, 665%, хв. 1 
535 форинтів,  

макс. 153 723 форинтів 
1,918 %, мін. 1 535 форинтів , макс. 153 723 форинтів 1918%, мін. 1 535 форинтів, 

макс. 153 723 форинтів 
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Електронні послуги 

Плата за генератори паролів 

Комісія за використання 

Token / Easy Token / CIB 

mobilToken 
56 HUF / місяць / Користувач 0 HUF / місяць / Користувач 

Комісія за використання 

твердих токенів CIB 362 HUF / місяць / Користувач 

Тип основної дебетової картки на основі форинтів, яка може бути запитана для даного рахунку, та річні збори за неї 

Електронна банківська 

картка CIB Visa Inspire 0 форинтів 0 7 форинтів / 4 609 

форинтів 
0 8 форинтів / 4 609 

форинтів 4 609 форинтів 0 форинтів 

Банківська картка CIB 

Visa Inspire Embossed 8 565 форинтів 8 565 форинтів 0 8 форинтів / 8 565 

форинтів 8 565 форинтів 0 форинтів 

CIB MasterCard Gold 24 844 форинтів 24 844 форинтів 0 8 форинтів / 24 844 

форинтів 24 844 форинтів 12 426 форинтів 
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Рахунок  

CIB Alap* 

Банківський 
рахунок  

CIB ECO 

Банківський 
рахунок  

CIB ECO Plus 

Приватний 
обліковий запис 

CIB Classic 

Пакет виплат 
співробітникам 

CIB (XXL) 

Зняття готівки банківською картою в банкоматі 9 

У приватному банкоматі, 

яким управляє CIB Bank Zrt 

Електронна банківська картка 

CIB Visa Inspire 
0 10 форинтів / 864 

форинтів 864 11 форинтів 

361 12 форинтів Банківська картка CIB Visa 

Inspire Embossed 

CIB MasterCard Gold 0 10 форинтів / 370 

форинтів 370 11 форинтів 

В Угорщині в банкоматі, 

який не керує банком CIB 

Електронна банківська картка 

CIB Visa Inspire 
0 10 форинтів / 864 

форинтів 864 11 форинтів 864 форинтів 
Банківська картка CIB Visa 

Inspire Embossed 

CIB MasterCard Gold 0 10 форинтів / 620 

форинтів 620 11 форинтів 620 форинтів 

За кордоном, з банкоматів 

групи ISP Bank 

Електронна банківська картка 

CIB Visa Inspire 
0 форинтів 

 

0 форинтів 

Банківська картка CIB Visa 

Inspire Embossed 

CIB MasterCard Gold 

3 226 форинтів 

За винятком: банкоматів, які працюють у 

країнах-членах ЄЕС, де у випадку євро 

620 форинтів 

12 форинтів / 

3 226 форинтів 

За винятком: 

банкоматів, які 

працюють у 

країнах-членах 

ЄЕС, де у випадку 

євро 620 форинтів 

3 226 форинтів 

За винятком: 

банкоматів, які 

працюють у 

країнах-членах 

ЄЕС, де у випадку 

євро 620 форинтів 

3 226 форинтів 

За винятком: 

банкоматів, які 

працюють у 

країнах-членах 

ЄЕС, де у випадку 

євро 620 форинтів 

За кордоном, з інших 

банкоматів 
Електронна банківська картка 

CIB Visa Inspire 3 226 форинтів 
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Банківська картка CIB Visa 

Inspire Embossed 

За винятком: банкоматів, які працюють у країнах-членах ЄЕС, де у випадку євро 

864 форинтів 
3 226 форинтів 

За винятком: 

банкоматів, які 

працюють у 

країнах-членах 

ЄЕС, де у випадку 

євро 864 форинтів 

CIB MasterCard Gold 

3 226 форинтів 

За винятком: банкоматів, які працюють у 

країнах-членах ЄЕС, де у випадку євро 

620 форинтів 

12 форинтів / 

3 226 форинтів 

За винятком: 

банкоматів, які 

працюють у 

країнах-членах 

ЄЕС, де у випадку 

євро 620 форинтів 

3 226 форинтів 

За винятком: 

банкоматів, які 

працюють у 

країнах-членах 

ЄЕС, де у випадку 

євро 620 форинтів 

3 226 форинтів 

За винятком: 

банкоматів, які 

працюють у 

країнах-членах 

ЄЕС, де у випадку 

євро 620 форинтів 

 
CIB Bank є членом Національного фонду страхування вкладів (НДІФ), тому його депозити застраховані відповідно до Закону CCXXXVII від 2013 року про кредитні установи та фінансові підприємства. 

* Умови використання рахунку CIB Alap: 

▪ Рахунок Alap – це обліковий запис, який надає основні послуги відповідно до Уряду. Постанова 262/2016 (VIII. 31) про доступ до основного рахунку, а також про особливості та збори, які 
стягуються за основний рахунок. Відповідно до постанови уряду плата, що сплачується споживачем за такі послуги, не може перевищувати 1,5% місячної мінімальної заробітної плати, що 
діяла на останній день попереднього року: ведення рахунку, місячна сума річної плати за списання картка, два зняття готівки у форинтах через банківську картку в банкоматах, розташованих 
в Угорщині, загальна сума яких не перевищує 150 000 форинтів, або одне зняття готівки у форинтах на суму не більше ніж 50 000 форинтів у відділенні банку, а також чотири доручення на 
переказ, подані або в паперовому або електронному вигляді, загальна сума яких, включаючи перекази, здійснені на підставі постійних доручень, не перевищує 100 000 форинтів. 

▪ Базовий рахунок може відкрити особа, яка має право на законне проживання в Угорщині. 
▪ Споживач може відкрити основний рахунок, якщо він не має платіжного рахунку в форинтах в Угорщині і не має права розпоряджатися таким рахунком. Якщо споживач має платіжний рахунок 

у форинтах в Угорщині, він може відкрити основний рахунок, якщо заявить, що обліковий запис припинено або його право розпоряджатися рахунком припинено. Споживач повинен подати 
декларацію з цих питань у письмовій формі до відкриття основного рахунку. 

▪ До основного рахунку не можна прикріпити кредитний ліміт. Основний рахунок може мати лише одного власника рахунку. 
▪ Укладення рамкової угоди про управління основним рахунком не може бути обумовлено використанням іншої фінансової чи додаткової фінансової послуги, або – за винятком кредитної спілки 

– придбанням частки в кредитній установі. 
▪ Споживач зобов’язаний припинити свій платіжний рахунок у форинтах, який ще не закритий на момент відкриття основного рахунку, але має бути припинений, або його право розпоряджатися 

платіжним рахунком у форинтах, яке припиняється після відкриття основного рахунку, якщо з будь-якої причини такий рахунок не було закрито після закінчення терміну дії повідомлення про 
припинення або його право розпорядження не було припинено в день, коли право розпорядження мало бути припинено, негайно дізнавшись про такий факт. 

▪ Споживач зобов’язаний повідомити кредитну установу, яка керує своїм основним рахунком, якщо після підписання рамкової угоди про управління базовим рахунком він підписав рамкову 
угоду про управління платіжним рахунком з іншим постачальником платіжних послуг в Угорщині. або набув права розпорядження таким платіжним рахунком, який дозволяє принаймні 
користуватися основними послугами. 

▪ Банк може розірвати угоду щодо рахунку CIB Alap лише у таких випадках : а) споживач навмисно використав основний рахунок у незаконних цілях або у спосіб, що не відповідає договору; б) 
платіжні операції на основному рахунку не були здійснені. протягом 24 місяців поспіль, в) споживач при підписанні рамкової угоди на управління основним рахунком повідомив кредитній 
організації оманливі або неправдиві дані про своє право на основний рахунок, г) споживач більше не має права на проживають в державі-члені ЄЕЗ, e) споживач після підписання рамкової 
угоди про управління основним рахунком підписав рамкову угоду про управління платіжним рахунком з іншим постачальником платіжних послуг в Угорщині або придбав право розпорядження 
таким платіжним рахунком, який дозволяє користуватися основними послугами, або f) на рахунку є від’ємний залишок щонайменше 3 місяці, а споживач не сплатив заборгованість, незважаючи 
на нагадування кредитної організації. У випадках, описаних у пунктах а) і в), припинення набирає чинності негайно, а в інших випадках попереджається за 2 місяці. 

1. Протягом цілих 3 календарних місяців після відкриття рахунку банк не контролює виконання критеріїв кредитування. У цей період щомісячна плата за управління рахунком становить 0 

форинтів за кожен банківський рахунок CIB ECO. Стягнення щомісячної комісії за управління рахунком відбудеться спочатку на 4-му місяці після відкриття рахунку. Якщо в попередньому 

місяці за рахунок переказу на цей банківський рахунок було зараховано принаймні переважну мінімальну чисту заробітну плату (виключаються депозит готівки та переказ між власними 

рахунками Клієнта), навіть з кількох операцій, Банк не стягуватиме щомісячну комісію за управління рахунком. , це буде 0 форинтів за поточний місяць. 
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Виконання критеріїв кредитування контролюється Банком щомісяця. Звільнення або стягнення щомісячної плати за управління рахунком буде контролюватися цією системою моніторингу. У 

разі банківського рахунку CIB ECO ForYou щомісячна плата за управління рахунком не стягується 

2. Протягом перших трьох календарних місяців після відкриття рахунку банк не контролює виконання критеріїв кредитування. У цей період щомісячна плата за управління рахунком становить 

0 форинтів за кожен банківський рахунок CIB ECO Plus. Стягнення щомісячної комісії за управління рахунком відбудеться спочатку на 4-му місяці після відкриття рахунку. 

Якщо в попередньому місяці за рахунок переказу на цей банківський рахунок було зараховано принаймні 450 000 форинтів (HUF) (виключаються депозит готівки та переказ між власними 

рахунками Клієнта), навіть з більш ніж однієї трансакції, Банк не стягуватиме щомісячну комісію за управління рахунком, він становитиме 0 форинтів на поточний місяць. Виконання критеріїв 

кредитування контролюється Банком щомісяця. Звільнення або стягнення щомісячної плати за управління рахунком буде контролюватися цією системою моніторингу. 

3. Протягом шести місяців після відкриття рахунку: 3 500 форинтів, більше ніж через шість місяців після відкриття рахунку: 0 форинтів 

4. Комісія за зміну банку списується під час процесу зміни банку, що регулюється постановою уряду 263/2016. (VIII. 31.), якщо відповідний поточний рахунок, який регулюється цим переліком 

умов, буде закритий у процесі. Комісія за перехід банку – це комісія, що стягується у зв’язку з процесом зміни банку, коли Банк виступає в якості старого постачальника платіжних послуг, і 

вона має бути сплачена на додаток до комісії за закриття рахунку у разі підписання договорів 01.01.2017 або після цієї дати. . 

5. З CIB 5, 10 «Minősített Fogyasztóbarát» житловий кредит [Клієнт-дружній житловий кредит], комісія за трансакційні перекази GIRO між банками та внутрішньобанківські перекази (переказ 

позики продавцю або банку-кредитору у разі рефінансування) становить 0 форинтів у разі акції «Induló díj» Без стартових внесків]. 

У разі кредиту CIB Babaváró міжбанківський переказ GIRO, пов’язаний з позикою, та комісія за внутрішньобанківський переказ (комісія за переказ кредиту до Банку, що надає рефінансований 

кредит у зв’язку з рефінансуванням кредиту), у всіх випадках підлягають 0 форинтів. 

6. Банк не бере на себе жодних зобов'язань щодо зняття великої суми готівки в час, який не був заздалегідь узгоджений. 

 Повідомлення про зняття великої суми готівки необхідно надати до Банку заздалегідь, усно (по телефону, CIB24/особисто) або письмово наступним чином:   

 Попереднє повідомлення про зняття великих сум готівки: 

Термін подання повідомлення 

Щоденна сума зняття готівки 

форинтів євро, долари 

США 

Інший 

1 банківський 

робочий день 

до виведення 
Понеділок-
четвер до 
15:00 
П'ятниця 

до 14:00 

1,000,000 – 

10,000,000 
1,000 – 5,000 

До еквіваленту 5000 

доларів США 

2 2 робочі дні 

банку до 

виведення 

Понад 10 000 

000 
Понад 5000 

Понад 5000 доларів 

США в еквіваленті 
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Попереднє повідомлення про зняття готівки та внесення готівки більше 50 монет: 

Попереднє повідомлення про зняття готівки та внесення готівки до 500 000 форинтів необхідно надати за 2 робочі дні до зняття або внесення. 

Повідомлення про зняття готівки та внесення готівки на суму понад 500 000 форинтів необхідно надати за 3 робочі дні до зняття або внесення до 15:00 з понеділка по четвер та до 

14:00 у п’ятницю, а також надати список номіналів. 

7. Річна плата за основну картку для першої електронної банківської картки CIB VISA Inspire, запитуваної на ім’я власника рахунку протягом періоду дії спеціальної пропозиції (1 січня 2019 року 

та 30 червня 2022 року) з банківськими рахунками CIB ECO, відкритими з 1 січня 2019 року по 30 червня 2022 рік становить 0 форинтів за перший рік. У випадку клієнтів, які мають банківський 

рахунок і переходять на банківський рахунок CIB ECO, спеціальна пропозиція може бути запрошена лише в тому випадку, якщо клієнт не має активованої електронної дебетової картки на 

момент зміни пакету рахунку. 

8. Річна плата за основну картку становить 0 форинтів у перший рік, у випадку CIB Visa Inspire Electronic, CIB Visa Inspire Embossed, CIB Mastercard Gold Bankcards. 

9. За зняття готівки за допомогою банківської картки в банкоматах, які працюють на території Угорщини, але видають валюту, відмінну від форинтів, Банк стягує комісію, пов’язану зі зняттям 

готівки за кордоном, що застосовується до інших банкоматів. 

10. У разі рахунку CIB Alap перші 2 зняття готівки у форинтах протягом місяця з будь-якого внутрішнього банкомату, загальна сума яких не перевищує 150 000 форинтів , будуть безкоштовними 

. Якщо подається декларація із зазначенням платіжного рахунку для безоплатного зняття готівки, двічі-два безкоштовні зняття готівки, доступні відповідно до декларації та за основною 

послугою, не сумуються; при цьому кількість та сума ліміту безкоштовного зняття готівки у форинтах, що надаються в рамках базової послуги з внутрішнього банкомату, залишаться 

незмінними. 

11. Перші 2 зняття готівки у форинтах протягом місяця з будь-якого внутрішнього банкомату, загальна сума яких не перевищує 150 000 форинтів , будуть безкоштовними, якщо у зв’язку з цим 

рахунком буде подана декларація (на два безкоштовних зняття готівки) відповідно до із Законом LXXXV від 2009 року про надання платіжних послуг. 

12. Загалом, перші два зняття готівки за кордоном безкоштовні в банкоматах Intesa Sanpaolo Bank Group та/або інших банкоматах з основною дебетовою карткою будь-якого типу, прив’язаною 

до форинта або рахунку в іноземній валюті. У розмір знижки входить наступна операція: Зняття готівки з банківської картки VISA Inspire за кордоном, в банкоматах Intesa Sanpaolo Bank 

Group, безкоштовно. 

13. Якщо Клієнт вирішить змінити свій існуючий банківський рахунок на CIB Classic Private Account – зі знижкою на щомісячну плату за управління рахунком «JZH nullás» – після укладання 

договору про іпотечну позику 21 березня 2016 року або після цієї дати, зміна рахунку буде безкоштовною. платно. 

14. Клієнти, які уклали будь-який договір іпотечної позики CIB 21 березня 2016 року або після цієї дати, матимуть право вибрати приватний рахунок CIB Classic зі знижкою на щомісячну плату 

за управління рахунком «JZH nullás» (код знижки: JZHNUL), якщо вони вказані як позичальник/ співпозичальника в договорі іпотечного кредиту CIB у банку, а рахунок, з якого списуються 

внески по погашенню кредиту, є банківським рахунком, відкритим на ім’я Клієнта і на який надається ця знижка. Щомісячна плата за керування приватним рахунком CIB Classic зі знижкою 

на щомісячну плату за керування рахунком «JZH nullás»: знижка становить 100% від місячної суми, що переважає для приватного рахунку CIB Classic, тому щомісячна комісія за керування 

приватним рахунком CIB Classic із « Знижка JZH nullás становить: 0 форинтів. Клієнт має право на знижку комісії за ведення рахунку «JZH nullás» до тих пір, поки діє договір іпотечної позики 

з банком, клієнт зазначено як позичальник/співпозичальник у договір позики, та/або рахунок для списання платежів по погашенню кредиту є банківським рахунком, відкритим на ім’я Клієнта 

і на який надається ця знижка. Починаючи з наступного дня після припинення кредитного договору та/або статусу позичальника (співпозичальника) Клієнта, або якщо рахунок, з якого 

списуються платежі по кредиту, більше не є банківським рахунком, відкритим на ім’я Клієнт, який має право на цю знижку, то, починаючи з дня після його закриття, знижка на комісію за 

керування рахунком «JZH nullás» буде припинена, а переважні стандартні умови для приватного рахунку CIB Classic, викладені в цьому списку умов , буде застосовуватися щодо банківського 

рахунку. На користування знижкою Банк укладає з клієнтами окрему дисконтну угоду. Обов’язковою умовою для надання знижки є укладання договору про використання знижки «JZH nullás» 

для Приватного рахунку CIB Classic. Знижка не поєднується з іншими знижками, пов’язаними з банківськими рахунками. 

15. Якщо Клієнт вирішить змінити свій існуючий банківський рахунок на приватний рахунок CIB Classic – зі знижкою на щомісячну плату за управління рахунком «BAB nullás» – після укладання 

договору позики CIB «Babaváró» 1 липня 2019 року або після цієї дати, тоді зміна рахунку буде безкоштовним. 
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16. Клієнти, які уклали будь-який кредитний договір CIB «Babaváró» 1 липня 2019 року або після цієї дати, матимуть право вибрати приватний рахунок CIB Classic зі знижкою на щомісячну плату 

за управління рахунком «BAB nullás» (код знижки: BABNUL), якщо вони названі позичальника/співпозичальника в договорі про позику CIB «Babaváró» в банку, а рахунок, з якого списуються 

внески по погашенню кредиту, є банківським рахунком, відкритим на ім’я Клієнта, який має право на цю знижку. Щомісячна плата за керування приватним рахунком CIB Classic зі знижкою 

на місячну плату за керування рахунком «BAB nullás»: знижка становить 100% від місячної вартості керування рахунком CIB Classic Private Account, тому щомісячна комісія CIB Classic Private 

Account за керування рахунком із « Знижка BAB nullás» становить: 0 форинтів. Клієнт має право на знижку комісії «BAB nullás» за управління рахунком до тих пір, поки діє кредитний договір 

CIB «Babaváró» з банком, клієнт зазначено як позичальник/компанія -позичальником у договорі позики, та/або рахунком для списання платежів по погашенню кредиту є банківський рахунок, 

відкритий на ім’я Клієнта і на який надається знижка. Починаючи з наступного дня після припинення кредитного договору та/або статусу позичальника (співпозичальника) Клієнта, або якщо 

рахунок, з якого списуються платежі по кредиту, більше не є банківським рахунком, відкритим на ім’я Клієнт, який має право на цю знижку, то, починаючи з дня після його закриття, знижка 

на оплату за керування обліковим записом «BAB nullás» буде припинена, а переважні стандартні умови для приватного рахунку CIB Classic, викладені в цьому списку умов , буде 

застосовуватися щодо банківського рахунку. На користування знижкою Банк укладає з клієнтами окрему дисконтну угоду. Обов’язковою умовою надання знижки є укладання договору про 

використання знижки «BAB nullás» для Приватного рахунку CIB Classic. Знижка не може поєднуватися з будь-якими іншими знижками, пов’язаними з банківськими рахунками – крім знижки 

на оплату за управління рахунком «JZH nullás» для приватного рахунку CIB Classic. 

17. У разі банківського рахунку CIB ECO FirstStep щомісячна плата за управління рахунком не стягується. 

18. У разі банківського рахунку CIB ECO Start щомісячна плата за управління рахунком не стягується. 

 

 

Я отримав копію інформаційного повідомлення:  

ДАТА:  

НАЗВА:  

ПІДПИС:  

 
 

 

 

 


