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PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT 
 

 lakossági ügyfelek részére 

CIB Black Friday promóció CIB Előrelépő Személyi Kölcsönre 

A CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4.-14., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004) (a 
továbbiakban: a CIB Bank vagy Bank) CIB Előrelépő Személyi Kölcsön igénylési 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. november 26. - 2021. november 29. 

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 50.000 forint, azaz ötvenezer forint jóváírást teljesít a Promócióban 
résztvevő Üzletfél CIB Banknál vezetett számláján (lakossági forint bankszámláján), amennyiben az alábbi 
együttes feltételek teljesülnek: 

2.1.1 A Promóció időtartama alatt  

2.1.1.1 CIB Előrelépő Személyi Kölcsönnel kapcsolatban regisztrál, és visszahívást kér a 
https://www.cib.hu/blackfriday vagy a 
https://www.cib.hu/Maganszemelyek/Szemelyi_Hitelek/Elorelepo_Szemelyi_Kolcson.html 
oldalon, majd ezt követően legkésőbb 2021.12.31-ig igénylést nyújt be a CIB Bank részére, 
ahol az igénylés során az Üzletfél által megadott telefonszám egyezik a regisztrációnál 
megadott telefonszámmal. Továbbá a kölcsön folyósítása is megtörténik a Bank részéről 
legkésőbb 2022. január 21-ig, vagy 

2.1.1.2 CIB Előrelépő Személyi Kölcsönt igényel a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül1, és a 
kölcsön folyósításra kerül a Bank részéről legkésőbb 2022. január 21-ig. 

2.1.2 A folyósított hitel összege a promócióban való részvételhez: minimum 1 millió forint. 

2.1.3 Az Üzletfél a jóváírás teljesítésének pillanatában élő forint bankszámlaszerződéssel rendelkezik a 
CIB Banknál. 

2.2 A Promóció keretében a CIB Bank további 50.000 forint, azaz ötvenezer forint jóváírást teljesít a résztvevő 
Üzletfél CIB Banknál vezetett számláján (lakossági forint bankszámláján), amennyiben az alábbi együttes 
feltételek teljesülnek: 

2.2.1 A 2.1 pontban meghatározott feltételek teljesülnek. 

2.2.2 Az Üzletfél az igénylést megelőző legfeljebb 30 naptári napban, vagy a folyósítás követő 
legfeljebb 15 naptári napban a CIB Banknál vezetett lakossági bankszámlát nyit. 

2.3 A CIB Bank a Promócióban meghatározott jóváírást az alábbiak alapján teljesíti: 

2.3.1 Amennyiben Üzletfél részéről nem történik új lakossági számlanyitás a kölcsön igénylését 
megelőző legfeljebb 30 naptári napban, vagy a folyósítás követő legfeljebb 15 naptári napban, úgy 
a CIB Bank a 2.1 pontban meghatározott jóváírást a 2.1 pontban meghatározott feltételek 
teljesülését követő hónap 25. napjáig teljesíti. Az összeget a CIB Bank jóváírás formájában, egy 

                                                           
1 A CIB Előrelépő Személyi Kölcsön szerződés CIB Bank Mobilalkalmazáson való megkötése olyan természetes személyeknek 
lehetséges, akik a CIB Banknál számlát vezetnek, az igazolt havi nettó jövedelmük (munkabérük) a CIB Banknál vezetett számlára 
érkezik, és akik részére a Bank felajánlja a kölcsönszerződés megkötését ezen a csatornán. A Bank a hitelbírálat jogát ezen a csatornán 
is fenntartja. 

http://www.cib.hu/
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összegben az Üzletfél lakossági forint bankszámláján teljesíti, amennyiben az Üzletfél a jóváírás 
teljesítésének pillanatában élő bankszámlaszerződéssel rendelkezik a CIB Banknál.  

2.3.2 Amennyiben az Üzletfél részéről új lakossági számlanyitás történik a kölcsön igénylését megelőző 
legfeljebb 30 naptári napban, vagy a folyósítást követő legfeljebb 15 naptári napban, úgy a CIB 
Bank az Üzletfél új lakossági számlanyitásának esetén a 2.1 pontban és a 2.2 pontban 
meghatározott jóváírást, a 2.1 pontban és a 2.2 pontban meghatározott feltételek teljesülését 
követő hónap 20. munkanapjáig teljesíti. Az összeget a CIB Bank jóváírás formájában, egy 
összegben az Üzletfél által az igénylést megelőző legfeljebb 30 naptári napban, vagy a folyósítás 
követő legfeljebb 15 naptári napban nyitott új lakossági forint bankszámláján teljesíti. 

2.4 A jóváírás „Személyi kölcsön jóváírás” jogcímen történik. 

2.5 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, illetve a 2.2 pontban megjelölt feltételeknek megfelelő, minden Üzletfél automatikusan 
részt vesz, a részvételi szándékot külön nem kell az Üzletfélnek jeleznie a CIB Bank felé. 

3.2 A Promócióban a CIB Bank munkavállalói nem vehetnek részt. 

3.3 A folyósítástól számított 6 hónapon belül történő teljes előtörlesztés esetében az Üzletfél elveszíti 
jogosultságát a Promóciós jóváírásra, ezért a Promóció során az Üzletfél részére jóváírt összeget a Bank 
jogosult terhelni az előtörlesztéskor az Üzletfél előtörlesztésre megjelölt számláján. 

 
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, SMS, push üzenet) 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 2.1, illetve a 2.2. pontban megjelölt jóváírásokra. 

Budapest, 2021. november 25. 
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