
CIB Bank Zrt.  CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest, Medve  utca 4–14.  H-1995 Budapest   Telefon: (06 1) 423 1000  Fax: (06 1) 489 6500 

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004   Adószám: 10136915-4-44  CSASZ: 

17781028-5-44  Csoport közösségi adószám: HU17781028  Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 

957/1997/F, III/41. 044-10/2002.  BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB 

 

 

Hatályba lépés: 2021. április 29. 

 

PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT 
 

 lakossági ügyfelek részére 

ügyfélaktivizáló  

2021. évi promóció 

 
 

A CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4.-14., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004) (a 
továbbiakban: a CIB Bank vagy Bank) ügyfélaktivizáló 2021. évi 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): 2021. április 29. - 2021. június 30. 
 
1.2 A Promóciót a CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: CIB Bank vagy Bank) szervezi.  
 
1.3 Jelen Promóciós szabályzatot a CIB Bank a www.cib.hu honlapon és a CIB Bank bankfiókjaiban teszi közzé. 

2. Promóció 
 

2.1 A Promóció keretében a CIB Bank a 2.2 pontban meghatározottak szerint jóváírást teljesít vagy kedvezményt 
biztosít a Promócióban résztvevő Üzletfél CIB Banknál vezetett számláján (lakossági forint bankszámláján) 
vagy CIB Banknál igénybe vett szolgáltatás vagy termék kapcsán, amennyiben az alábbi együttes feltételek 
teljesülnek: 
 

2.1.1 a résztvevő nagykorú, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 § (1) bek. 3. pontja 
alapján fogyasztónak* (a továbbiakban: Fogyasztó) minősülő Üzletfél, aki 

2.1.1.1 a promóció kezdő időpontja vagy ezt megelőző dátum óta folyamatosan olyan aktív 
szerződéssel rendelkezik a CIB Bank bármelyik termékéhez kapcsolódóan, mely termékre 
vonatkozó szerződés kapcsán sem a CIB Bank, sem az Üzletfél nem kezdeményezett 
felmondást, és 

2.1.1.2 bankszámlájáról a promóció kezdő időpontját megelőző 3 lezárt naptári hónapból 2 
hónapban nem indított a 2.3. pontban meghatározott tranzakciót;  

2.2 A Promóció keretében a CIB Bank 
 
2.2.1 10.000 forint, azaz tízezer forint jóváírást teljesít a résztvevő lakossági forint bankszámláján, 

amennyiben a promóció időtartama alatt a résztvevő CIB ECO, CIB ECO Plusz, CIB ECO ForYou 
vagy CIB Classic bankszámlaszerződést és bankkártyaszerződést, valamint, elektronikus 
szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződést köt; 

2.2.2 15.000 forint, azaz tizenötezer forint jóváírást teljesít a résztvevő lakossági forint bankszámláján, 
amennyiben a promóció időtartama alatt CIB Előrelépő Személyi Kölcsön kerül befogadásra, amely 
legkésőbb 2021. szeptember 30-ig kerül folyósításra a résztvevő számára; 

2.2.3 15.000 forint, azaz tizenötezer forint jóváírást teljesít a résztvevő lakossági forint bankszámláján, 
amennyiben a promóció időtartama alatt CIB Babaváró Kölcsön kerül befogadásra, amely legkésőbb 
2021. szeptember 30-ig kerül folyósításra a résztvevő számára; 

http://www.cib.hu/
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2.2.4 50.000 forint, azaz ötvenezer forint jóváírást teljesít a résztvevő lakossági forint bankszámláján, 
amennyiben a promóció időtartama alattCIB Lakáshitel vagy CIB Ingatlanfedezetes hitel kerül 
befogadásra, amely legkésőbb 2021. szeptember 30-ig kerül folyósításra a résztvevő számára; 

2.2.4.1 Promóció keretén belül igényelhető kölcsönök: CIB Végig FIX Ingatlanfedezetes Kölcsön, 
CIB Végig Fix Lakáskölcsön, CIB Bank Otthonteremtési Kamattámogatott Hitel, CIB 
Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel, CIB Szabad felhasználású Ingatlanfedezetes 
Kölcsön, vagy CIB Új építésű Lakáshitel. A jóváírás feltétele az igényelt kölcsön sikeres 
folyósítása. 

2.2.5 Magnifica Kedvezményt biztosít a résztvevő számára, amennyiben a promóció időtartama alatt a 
résztvevő CIB Tandem Megtakarítás szerződést köt. A Magnifica Kedvezmény részleteiről a 
vonatkozó hatályos kondíciós listából vagy a 

https://www.cib.hu/Maganszemelyek/megtakaritasok/tandem_megtakaritasok.html honlapon 
tájékozódhat; 

2.2.6 CIB Egészségőr termék igénylése esetén az igénylés hónapját követő két teljes hónapra 
díjmentességet biztosít a biztosítási díjra vonatkozólag a résztvevő számára, amennyiben a 
promóció időtartama alatt a résztvevő CIB Egészségőr szerződést köt; 

2.3 Jelen promóció 2.1.1.2 pontjában megjelölt feltétel szempontjából az Üzletfél által indított tranzakciónak 
minősülnek az Üzletfél által kezdeményezett készpénzbefizetés belföldön (pénztári befizetések), az átutalás 
belföldön forintban (bankközi és bankon belüli eseti átutalások), betétikártyával történő vásárlás belföldön, 
külföldön (bankkártyás vásárlások), POS és ePOS vásárlások, értékpapír eladás, értékpapír és befektetési 
alap vételi megbízások, készpénzfelvétel belföldön, külföldön (pénztári és ATM készpénzfelvételek), 
hitelfolyósításból származó jóváírások, és az Üzletfél CIB Banknál vezetett saját számlái közötti átvezetések. 
Jelen promóció keretében nem minősülnek az Üzletfél által indított tranzakcióknak az Üzletfél által 
kezdeményezett rendszeres átutalások (állandó átutalási) és átvezetési megbízások, a beszedések 
(csoportos beszedési megbízások), csekkes befizetések, valamint az Üzletfél bankszámlájára beérkező 
utalások és lejáró, vagy meglévő betétekből felszabaduló összegek, kamatok jóváírásai. 

2.4 Jelen promóció 2.2.1 – 2.2.4 pontokban meghatározott jóváírási feltételek teljesítése esetén a CIB Bank 
legfeljebb egy után teljesít jóváírást. Amennyiben a 2.2.1 – 2.2.4 pontokban szereplő valamely feltétel után 
a Bank már teljesített jóváírást, a résztvevő további jóváírásra a 2.2.1 – 2.2.4 pontok alapján nem jogosult. 

2.5 A CIB Bank a 2.2.1 – 2.2.4 pontokban meghatározott jóváírásokat a feltételek teljesülését követő hónap 15. 
munkanapjáig teljesíti. Az összeget a CIB Bank jóváírás formájában, egy összegben az Üzletfél lakossági 
forint bankszámláján teljesíti, amennyiben az Üzletfél a jóváírás teljesítésének pillanatában élő 
bankszámlaszerződéssel rendelkezik a CIB Banknál.  

 
2.6 A jóváírás „2021. évi promóciós jóváírás” jogcímen történik. 
 
2.7 A promóció juttatója a CIB Bank Zrt., a promóció utáni a juttatót terhelő adófizetési, adóbevallási 

kötelezettségnek – szükség esetén – a Bank tesz eleget, a mindenkor hatályos adójogszabályokban 
foglaltaknak megfelelően. 

3. Résztvevők 
 

3.1 A Promócióban a 2.1. 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. 

  

https://www.cib.hu/Maganszemelyek/megtakaritasok/tandem_megtakaritasok.html
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3.2 A Promócióban nem vehetnek részt:  

 
3.2.1. a CIB Bank munkavállalói, továbbá 
3.2.2. azok a Fogyasztónak minősülő Üzletfelek, akik 2021.04.29. napját követően lettek a CIB Bank 

ügyfelei. 
 

4. Egyéb rendelkezések 
 

4.1 A jóváírásra való jogosultság tekintetében a CIB Bank nyilvántartása az irányadó. 
  

4.2 Amennyiben a Promócióval összefüggésben panasza vagy kifogása merülne fel, azt személyesen a CIB 
bankfiókokban, a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton a (+ 36 1) 4 242 242-es telefonszámon, írásban a CIB 
Bank Zrt. Panaszkezelési és Minőségbiztosítási Osztály, 1537 Budapest, Pf. 394. címen, faxon a (+36 1) 
489-6957-es faxszámon, illetve a bank honlapján keresztül a https://www.cib.hu/Maganszemelyek/leave-
message/complaints.html felületen, valamint a CIB Bank Internet Bankjának „Válaszolunk” menüjén 
keresztül és elektronikus levélben a cib@cib.hu e-mail címen juttathatja el bankunknak.  
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.  
 

4.3 A CIB Bank fenntartja a jogot jelen Promóciós Szabályzat egyoldalú, nem kedvezőtlen módosítására. 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 az egyes termékekre 
megkötött szerződés rendelkezései az irányadók. 

 
4.4 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. 

  
4.5 A Promóciót népszerűsítő anyagokon (banner, leaflet, plakát és egyéb hirdetés), illetve a névre szóló 

reklámküldeményekben (e-mail, postai levél, SMS) írtak nem minősülnek a CIB Bank részéről 
ajánlattételnek, azaz ha valaki a jelen Promóciós szabályzatban foglaltak alapján nem felel meg a részvételi 
és teljesítési feltételeknek, akkor nem jogosult a 2.2. pontban megjelölt jóváírásokra és/vagy 
kedvezményekre. 
 

 
 

Budapest, 2021. április 28. 
 
 

*fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.  
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