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Hatályba lépés: 2022. január 13-tól 

PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT 
lakossági ügyfelek részére 

Edukáció Kiállítás - ECO ForYou bankszámlanyitási promóció 

 

A CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4.-14., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004) 
(a továbbiakban: CIB Bank) Edukáció Kiállítás - ECO ForYou bankszámlanyitási promóciót szervez 
lakossági ügyfelek részére (a továbbiakban: Promóció), amelynek feltételeit (a továbbiakban: a 
Promóciós szabályzat) az alábbiak szerint határozza meg: 

1. Általános rendelkezések 

1.1. A Promóció időtartama (kezdő és záró időpont): 2022. január 13. – 2021. január 15. Edukáció 

kiállítás helyszíne: HUNGEXPO (1101 Budapest Albertirsai út 10). 

1.2. A Promóciót a CIB Bank szervezi.  

1.3. Jelen Promóciós szabályzatot a CIB Bank a www.cib.hu  honlapon, a „CIB Bank” applikáción és a 

CIB Bank bankfiókjaiban teszi közzé. 

2. Fogalmak 

2.1. CIB Szelfi számlanyitás: A CIB Bank applikációján keresztül indított lakossági folyószámla nyitást 

jelenti.  

2.2. Fogyasztó: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró 

természetes személy. 

2.3. CIB ECO ForYou Bankszámla: Nappali tagozatos diákigazolvány felmutatásával, 18-24 éves korú 

ügyfelek számára elérhető bankszámla.  

2.4. Edukáció Kiállítás: „22. EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás” elnevezésű rendezvény, 

amely 2022.01.13 és 2022.01.15 között kerül megrendezésre a HUNGEXPON (1101 Budapest 

Albertirsai út 10.  

3. Promóció 

3.1. A Promóció keretében a CIB Bank a 3.2 pontban meghatározottak szerint a készlet erejéig 

promóciós ajándékot biztosít a Promócióban résztvevő Üzletfélnek, amennyiben az alábbi együttes 

feltételek teljesülnek: 

3.1.1. A résztvevő nagykorú, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 § 3. 

pontja alapján fogyasztónak minősülő Üzletfél, aki 

3.1.1.1. a Promóció kezdő időpontjában és a promóció ideje alatt a promóció 

keretében történő számlanyitásig nem rendelkezik a CIB Banknál lakossági forint 

bankszámlával, és 

3.1.1.2.  a Promóció ideje alatt CIB Szelfi számlanyitási folyamatban CIB ECO ForYou 

Bankszámlát igényel az Edukáció Kiállításon, és 

http://www.cib.hu/
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3.1.1.3. CIB ECO ForYou bankszámlaszerződést köt CIB Szelfi számlanyitási 

folyamatban az Edukáció Kiállítás időtartama alatt. 

3.2. A Promóció keretében a promóciós időszakban CIB Szelfi számlanyitási folyamatban a CIB 

ECO ForYou számlanyitó Üzletfél számára a CIB Bank ajándékot biztosít a készlet erejéig (JBL 

GO 3 hangszóró), amennyiben a számlanyitás az Edukáció Kiállításon történt.  

3.2.1. Minden Üzletfél 1 (egy) darab ajándékra jogosult, mely készpénzre nem váltható át.  

3.2.2. A meghirdetett ajándék készlete 233 db JBL GO 3 hangszóró. 

3.2.3. Az Üzletfél csak abban az esetben jogosult az ajándékra, hogyha a számlanyitását 

igazolnia tudja. Szükséges ehhez: számlanyitást visszaigazoló e-mail üzenet 

bemutatása az Edukáció Kiállításon található CIB Bank standnál.  

3.2.4. A hangszóró átvételére csak az Edukáció Kiállításon található CIB Bank standnál van 

lehetőség a számlanyitás igazolását követően. 

3.2.5. Az ajándékhoz tartozó garancia részleteiről az ajándék átvételekor átadott garancia 

levélből tájékozódhat. Bármilyen, a készülékkel kapcsolatban felmerülő probléma vagy 

hiba esetén a jótállási időszakban, az ajándékkal átvett garancialevéllel az eMAG 

ügyfélszolgálatánál vagy a honlapján, a www.emag.hu oldalon teheti meg a garanciális 

bejelentést.  

3.3. Abban az esetben, ha a CIB Szelfi számlanyitás során az ügyfelet az adott csatornán a CIB Bank 

nem tudja kiszolgálni, a CIB Bank a 3.2 pontban szereplő ajándékot abban az esetben teljesíti – 

hogyha az Üzletfél az Edukáció Kiállításon a CIB Bank standnál található adatkezelési 

dokumentumot kitölti, majd az ECO ForYou bankszámláját 2022.01.22. napjáig megnyitja 

bankfiókjainkban vagy online csatornáinkon. Ebben az esetben a JBL hangszóró 

kiszállítását/postázását a CIB Bank intézi 2022.01.31-ig az Üzletfél állandó lakcímére.  

3.4. A CIB Szelfi számlanyitási folyamatban történő igénylésnek feltételei vannak, melyek a www.cib.hu   

oldalon és a CIB Szelfi Számlanyitási folyamatban megtalálhatóak az „Ügyféltájékoztató a cib.hu 

weboldalon keresztül, illetve a CIB Szelfi számlanyitás során benyújtott igénylésekről, feltételeiről és 

folyamatáról” című dokumentumban.  

3.5. A Promócióból ki vannak zárva azon Üzletfelek, akiknek bankszámlaszerződésének megkötésében 

a Promóció időtartama alatt a Bank megbízásából eljáró ügynök működik közre, mint közvetítő. 

3.6. Amennyiben az Üzletfél részére a 3.2 pontban szereplő ajándék átadásra került, de az Üzletfél a 

promóció keretében nyitott CIB ECO ForYou Bankszámlára vonatkozó szerződést annak 

megkötésétől számított 1 éven belül: 

3.6.1. felmondja, vagy 

3.6.2. módosítja eltérő bankszámlára váltás miatt, vagy 

3.6.3. a szerződést a CIB Bank az Üzletfél súlyos szerződésszegése miatt felmondja, 

akkor az ajándék árát az Üzletfél köteles a CIB Bank részére visszatéríteni. 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.emag.hu%2F&data=04%7C01%7Cregina.koponyas%40leoburnett.com%7Cab54609c89064ea11b8508d90012ea0a%7Cd52c9ea17c2147b182a333a74b1f74b8%7C1%7C0%7C637540903520241815%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=l1VhFP1Gdtp%2Fzo1T7qAA3RKsNZ9bxhoITEuyuh6qHG8%3D&reserved=0
http://www.cib.hu/
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Az ajándék teljes összegének CIB Bank részére történő visszafizetése a számlaszerződés 

felmondásával vagy a bankszámlaváltással egyidejűleg esedékes.   

3.7. A 3.2 pontban szereplő ajándék az Szja. törvény hatályos szabályozása alapján üzletpolitikai célból 

adott, adómentes juttatásnak minősül. 

4. Résztvevők 

4.1. A Promócióban a 3.1 pontban megjelölt feltételeknek megfelelő minden Üzletfél automatikusan – 

külön regisztráció nélkül – részt vesz, a részvételi szándékot külön nem kell az Üzletfélnek jeleznie 

a CIB Bank felé. 

4.2. Szabálytalan részvételnek minősül - különösen, de nem kizárólagosan - azon Üzletfél ismételt 

részvétele, aki korábban bankszámlanyitási promócióban már részt vett, kedvezményt igénybe vett, 

azonban a promócióban érintett bankszámlát megszüntette és ismételt számlanyitás keretében 

ismételten részt kíván venni programban. 

4.3. A Promócióban nem vehetnek részt a CIB Bank munkavállalói. 

5. Egyéb rendelkezések 

5.1. A 3.4 pontban szereplő ajándékra való jogosultság tekintetében a CIB Bank nyilvántartása az 

irányadó.  

5.2. Amennyiben a Promócióval összefüggésben panasza vagy kifogása merülne fel, azt személyesen 

a CIB bankfiókokban, telefonon a CIB24 Ügyfélszolgálaton (36-1-4-242-242) vagy írásban CIB Bank 

Zrt. Panaszkezelési és Minőségbiztosítási Osztály, 1537 Budapest, Pf. 394. címen, faxon +36 1 489 

6957-es faxszámon, a bank honlapján keresztül https://www.cib.hu/Maganszemelyek/leave-

message/complaints.html felületen, a CIB Bank Internetbankjának „Válaszolunk” menüjén keresztül, 

valamint elektronikus levélben a cib@cib.hu e-mail címen juttathatja el. 

5.3. A panaszkezelésről bővebb információkat a https://www.cib.hu/Maganszemelyek/leave-

message/complaints/panaszkezeles.html oldalon olvashat, a panaszkezelés részletes szabályait a 

Bank Panaszkezelési szabályzata tartalmazza, mely megtalálható a 

https://www.cib.hu/Maganszemelyek/leave-message/complaints/panaszkezeles.html oldalon vagy 

bármelyik bankfiókban.  

5.4. A CIB Bank fenntartja a jogot jelen Promóciós Szabályzat egyoldalú, nem kedvezőtlen módosításra. 

Az Üzletfeleket érintő nem kedvezőtlen változásról a CIB Bank legkésőbb a hatálybalépés napját 

megelőző Banki Napon értesíti az Üzletfeleket a kifüggesztett módosított Promóciós Szabályzat és 

Hirdetmény útján. A jelen Promóciós Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az Üzletféllel 

megkötött CIB Bank bankszámla szerződés rendelkezései az irányadóak. 

5.5. A CIB Bank továbbá fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan részvétel, visszaélés, vagy 

ezek gyanúja esetén az érintett Üzletfelet a Promócióból kizárja, melyről az érintett Üzletfelet írásos 

levél útján értesít. 

Budapest, 2022. január 12. 
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